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KOBİ’LERİN FİNANSMANI VE BORSA DIŞI 
TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA HAKKINDA RAPOR 

 
 
SUNUŞ 
 
Bu rapor, KOBİ’lerin Finansmanı Çalışma Platformunda ele alınan, 
KOBİ’lerin finansmanını, KOBİ borsalarını ve uluslararası KOBİ borsası 
örneklerini detaylı bir şekilde incelemektedir.  
 
Platformda oluşturulan görüş ve öneriler değerlendirilerek, ülkemizde 
Borsa Dışı Teşkilatlanmış Piyasalar ile ilgili yapılan düzenleme 
çerçevesinde TSPAKB’nin bir alternatif ulusal borsaya hangi koşullarda 
öncülük edebileceği ele alınmıştır.  
 
GENEL DEĞERLENDİRME 
 
KOBİ’ler, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye ekonomisinin de dinamik ve 
sürükleyici unsurlarından biridir. Türkiye’deki işletmelerin adetsel olarak 
%99,5’ini oluşturan KOBİ’ler, kayıtlı istihdamın %61’ini gerçekleştirerek 
ülkedeki katma değerin %27,3’ünü yaratmaktadırlar. Buna karşın, 
KOBİ’lerin kredi hacminden aldığı pay ekonominin göreceli olarak iyi 
durumda olduğu yıllarda dahi %4’ün üzerine çıkamamış, günümüzde bu 
oran daha da gerilemiştir.  
 
KOBİ’ler için diğer ülkelerdekine benzer teşvik ve destekleme sistemleri 
ülkemizde de uygulamaya konulmuştur. Halkbank, Vakıflar Bankası, 
KOSGEB, TOBB, Kredi Garanti Fonu, TÜBİTAK gibi pek çok kurum ve 
kuruluş KOBİ’lere yönelik çeşitli destekleme sistemleri geliştirmişlerdir. 
Fakat halen, KOBİ’ler arasında yapılan çeşitli anketlerde karşılaşılan en 
önemli sorunun finansman sorunu olduğu ortaya konulmuştur. 
 
KOBİ konusunda ortak bir tanım olmadığı, çeşitli kurumların farklı 
ölçekler kullanarak KOBİ’leri tanımladığı bilinmektedir. Bu konuda 
Avrupa Birliği tanımını esas aldığımızda, orta ölçekli işletmeler 100-250 
arasında çalışanı olan, yıllık cirosu 7-40 milyon € arasında, veya bilanço 
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büyüklüğü 5-27 milyon € arasında olan şirketlerdir. Küçük ölçekli 
işletmeler ise 100’den az çalışana sahip, yıllık cirosu 7 milyon €’dan, veya 
bilanço büyüklüğü 5 milyon €’dan az olan şirketlerdir. 
 
İMKB’de finans dışı sektörlerde 219 şirket işlem görmektedir. Avrupa 
Birliği tanımının sadece ciro kriteri baz alınırsa, 2002 yılı verilerine göre 
75 şirketin 7-40 milyon € arasında, 22 şirketin ise 7 milyon €’dan düşük 
ciroya sahip olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle, İMKB’de işlem gören 
finans dışı sektörlerdeki şirketlerin %44’ü Küçük ve Orta ölçeklidir.  
 
İMKB’de oluşturulan İkinci Ulusal Pazar ile Yeni Şirketler Pazarları ayrıca 
KOBİ’lere yönelik pazarlar olarak tanımlanmış ve teşkilatlanmıştır.  
 
İMKB, İkinci Ulusal Pazar’ın kuruluş amacını şöyle belirtmektedir; 
“Ülkemizde küçük ve orta ölçekli şirketlerin (KOBİ’lerin) sermaye 
piyasalarından yararlanmalarını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla Borsa 
bünyesinde İkinci Ulusal Pazar kurulmuştur. Bu uygulamanın amacı; 
Kotasyon Yönetmeliğinde belirtilen maddi koşulları sağlamayan, yöresel 
nitelikteki küçük ve orta ölçekli şirketlerin halka açılarak sermaye 
piyasasından kaynak kullanabilmelerini ve dolayısıyla yatırım ve aktiflerini 
artırarak Ulusal Pazar kriterlerine ulaşmalarını sağlamak, bu süre içerisinde 
hisse senetlerinin fiyatlarının düzenli ve şeffaf bir piyasada, rekabet 
koşulları içinde oluşmasını temin etmektir.” 
 
İkinci Ulusal Pazar’ın kotasyon koşulları oldukça esnektir. Hisse 
senetlerinin İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmesi için başvuruda bulunan 
şirketlerin Pazar’a kabul şartı aşağıda verilmiştir. 
 
“Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınan ve hisse senetlerinin Borsa'da 
işlem görmesi için başvuruda bulunan şirketlerin İkinci Ulusal Pazar’a 
kabul edilebilmeleri için, hisse senetlerinin tedavülünü engelleyici bir 
husus bulunmamak kaydıyla, şirketin mali ve hukuki durumu, faaliyetleri, 
hisse senetlerinin tedavül hacmi gözönüne alınarak, şirket hisse senetlerinin 
İkinci Ulusal Pazar’da işlem görebilmesi için yapılacak değerlendirme 
sonucunda Borsa Yönetim Kurulu’nun olumlu karar vermesi 
gerekmektedir.” 
 
Yeni Ekonomi Pazarı’nın oluşturulmasındaki amaç telekomünikasyon, 
bilişim, elektronik, internet, bilgisayar üretim, yazılım ve donanım, medya 
veya Borsa Yönetim Kurulu’nca kabul edilecek benzeri alanlarda faaliyet 
gösteren teknoloji şirketlerinin sermaye piyasasından kaynak elde 
etmelerini sağlamak ve sözkonusu şirketlerin hisse senetlerinin Borsa'da 
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güven ve şeffaflık ortamında, organize ikincil piyasada işlem görmesini 
temin etmektir. 
 
Yeni Ekonomi Pazarı'nda işlem görecek hisse senetlerini belirleme yetkisi 
Borsa Yönetim Kurulu'na aittir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınan ve hisse senetlerinin Borsa'da 
işlem görmesi için başvuruda bulunan, şirketlerin Yeni Ekonomi Pazarı’na 
kabul edilebilmeleri için, hisse senetlerinin tedavülünü engelleyici bir 
husus bulunmamak kaydıyla, şirketin mali ve hukuki durumu, faaliyetleri, 
hisse senetlerinin tedavül hacmi gözönüne alınarak,yapılacak inceleme ve 
değerlendirmeler sonucunda Borsa Yönetim Kurulu’nun olumlu karar 
vermesi gerekmektedir. 
 
Yeni Ekonomi Pazarı’nda da hiçbir resmi kotasyon koşulu 
bulunmamaktadır. Halka açılmak isteyen şirketler, piyasa koşulları dışında 
bir engelle karşılaşmamaktadır.  
 
Uluslararası sermaye piyasaları incelendiğinde, ana borsa dışında ayrı bir 
KOBİ borsası örgütlenmesinin tek başarılı örneği Güney Kore’de 
görülmektedir. Bunun nedeni ise, Kore Menkul Kıymetler Borsasının 
kotasyon koşullarının ağır olması ve daha hafifletilmiş kotasyon koşulları 
ile ayrı bir örgütlenmeye gidilmiş olmasıdır. Piyasanın başarısı için devlet 
de çeşitli kesimlere çok önemli teşvikler sağlamıştır.  
 
İMKB, Kore Borsası ile karşılaştırıldığında ağır kotasyon şartlarına tabi 
değildir. Bu yönü, İMKB’yi bir çeşit KOBİ Borsası haline getirmiştir.  
 
Dünyada genel trend, bölgesel borsalardan ulusal borsalara doğru bir 
yöneliş olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak özelleştirme ve yeniden 
yapılandırma çalışmaları, tekelci yapıların oluşmaması için alternatif ulusal 
borsaların varlık göstermesine yol açmaktadır. Bu yönüyle en iyi örnek 
Amerikan Aracı Kuruluşlar Birliği’nin (NASD) borsası olan NASDAQ’tır. 
Çeşitli ülkeler alternatif ulusal borsa arayışında NASDAQ’ı örnek olarak 
almıştır.  
 
Sermaye piyasalarında görülen bir başka eğilim, ulusal entegrasyon 
çabalarıdır. Bu açıdan bakıldığında da, sermaye piyasalarında varolan 
uluslararası normlar ve özellikle Avrupa Birliği normlarına özel önem 
vermek gerekmektedir.  
 
Alternatif borsalarda başlangıçta piyasa yapıcılığı sistemi benimsenmiş 
ancak zaman içerisinde özellikle fiyat belirlemede ve likiditede ortaya 
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çıkan sorunlarla birlikte bu sistem ya terkedilmiş ya da sürekli müzayede 
sistemi ile beraber çalıştırılmıştır.  
 
ÖNERİLER VE SONUÇLAR 
 
 Platform üyelerimizin hemen hemen hepsi ayrı bir KOBİ borsasına 

ihtiyaç olmadığı konusunda görüş birliği sağlamışlardır. Nitekim, 
Nasdaq Europe, Mesdaq (Malezya) ve Rasdaq (Romanya) gibi 
uluslararası örnekler de ayrı bir KOBİ borsası şeklinde yapılanmaların 
genelde başarısız olduğunu göstermektedir. 

 
 KOBİ’lerin finansmanında Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ve 

Şirketleri, KOBİ Yatırım ve Kalkınma Şirketleri ile KOBİ Finansman 
Şirketleri gibi toplulaştırılmış büyük ölçekli kurumların çok önemli rol 
oynayabileceği vurgulanmıştır. Bu ölçekte şirketler, sermaye 
piyasalarından da yararlanabilecektir.  

 
 Öte yandan, KOBİ’ler doğrudan halka açılarak sermaye piyasasından 

fon sağlayabilmektedirler. İMKB’nin İkinci Ulusal Pazarı ile Yeni 
Şirketler Pazarına kote olarak İMKB’nin KOBİ pazarlarında işlem 
görebilmektedirler. 

 
 İMKB’nin özelleşmesinin gündemde olduğu şu günlerde, Aracı 

Kuruluşlar Birliği’nin alternatif bir borsa olarak kabul ettiği, ve yalnızca 
orta ölçekli şirketlere değil tüm şirketlere hizmet veren, ulusal niteliğe 
sahip bir Borsa Dışı Teşkilatlanmış Piyasanın kuruluşunun 
gerçekleştirilebileceği de düşünülmektedir. 

 
 Bu kurumun başlangıçta yönetim sermayesinin küçük tutularak, böylece 

kar amacı gütmekten çok, piyasa temsil ve yönetimini esas alan bir 
şirket yapısının oluşturulabileceği, yönetim kurulunun en az 7 en çok 11 
üye ile temsil edilmesinin yeterli olacağı öngörülmektedir. 

 
Birliğin, Borsa Dışı Teşkilatlanmış Piyasanın yönetim kurulunda 7 üye ile 
temsil edilmesi gerektiği ve bu 7 üyenin, 
 
a) Genel Kurul davetinin yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılında 

gerçekleştirdikleri hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler alım 
satım işlem hacimleri toplamı sektör ortalamasının üzerinde olan ilk 25 
aracı kuruluşun oluşturduğu gruptan 2 üye,  

 
b) (a) bendinde yer alan gruba girmeyen üyelerden, Genel Kurul davetinin 

yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılı sonunda İMKB Takas ve 
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Saklama Bankası A.Ş. nezdinde bakiye veren müşteri hesabı sayısı, 
sektör ortalamasının üzerinde olan ilk 25 aracı kuruluşun oluşturduğu 
gruptan 2 üye, 

 
c) (a) ve (b) bentlerinde yer alan gruplara girmeyen aracı kuruluşlardan 3 

üye olmak üzere TSPAKB Genel Kurul’unda seçilerek, Borsa Dışı 
Teşkilatlanmış Piyasa Genel Kurul’unda aday olarak gösterilmesi 
halinde, Birliğin oluşum yapısının Piyasaya aynen yansıyabileceği 
öngörülmektedir.  

 
 
İstanbul, 2 Temmuz 2003  
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İstanbul, 2 Temmuz 2003  
 
 
 

DÜNYA UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE  
KOBİ BORSALARI 

 
KOBİ’ler, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye ekonomisinin de dinamik ve 
sürükleyici unsurlarından biridir. Türkiye’deki işletmelerin adetsel olarak 
%99,5’ini oluşturan KOBİ’ler, sanayide kayıtlı istihdamın %61’ini 
gerçekleştirerek ülkedeki katma değerin %27’sini yaratmaktadırlar. Buna 
karşın, KOBİ’lerin kredi hacminden aldığı pay ekonominin göreceli olarak 
iyi durumda olduğu yıllarda dahi %4’ün üzerine çıkamamış, günümüzde bu 
oran daha da gerilemiştir.  
 
KOBİ’ler için diğer ülkelerdekine benzer teşvik ve destekleme sistemleri 
ülkemizde de uygulamaya konulmuştur. Halkbank, Vakıflar Bankası, 
KOSGEB, TOBB, Kredi Garanti Fonu, TÜBİTAK gibi pek çok kurum ve 
kuruluş KOBİ’lere yönelik çeşitli destekleme sistemleri geliştirmişlerdir. 
Fakat halen, KOBİ’ler arasında yapılan çeşitli anketlerde karşılaşılan en 
önemli sorunun finansman konusu olduğu ortaya konulmuştur. 
 
Küçük ve orta ölçekli şirketlere finansman sağlanması için yapılan 
çalışmalar kapsamında KOBİ’lere özgü bir borsa kurulması da 
gündemdedir. KOBİ borsalarının yasal dayanağı olarak Sermaye Piyasası 
Kurulu, Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş 
ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yayınlamıştır. Fakat, yasal 
dayanağın hazır olması, her zaman verimli ve sağlıklı işleyen yapılar 
kurulması için yeterli olmamaktadır.  
 
Bu rapor, uluslararası örnekler çerçevesinde, kurulması düşünülen KOBİ 
Borsalarının yapılanmaları ve verimli işlemeleri için bir tartışma temeli 
oluşturmayı amaçlamaktadır. Başarılı olarak kabul edilen örneklerin ortak 
noktaları ile başarısız olarak görülen örneklerin ortak yönleri ortaya 
konulmaya çalışılacaktır.  
 
KOBİ Borsası uygulamalarında öncelikle İMKB’nin mevcut altyapısı 
değerlendirilecek, ardından dünyadaki örnekler incelenecektir.  
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İMKB 
İMKB Hisse Senetleri Piyasasında, Ulusal Pazar, İkinci Ulusal Pazar ve 
Yeni Ekonomi Pazarı olmak üzere, üç ana pazar faaliyet göstermektedir. 
İkinci Ulusal Pazar özellikle KOBİ’lerin sermaye piyasası aracılığıyla 
finansmanı için kurulmuştur.  
 
Özellikle KOBİ’lerin piyasaya erişiminde, kotasyon koşulları önemli 
olmaktadır. Aşağıda İMKB pazarlarının kotasyon koşulları sunulmuştur.  
 
Ulusal Pazar 
Ulusal Pazar’da işlem görebilmek için şirketlerden istenen koşullar;  
 

1- Son yıl ve ilgili ara dönemler dahil olmak üzere mali tablolarının 
bağımsız denetimden geçmiş olması ve grup şirketlerinin konsolide 
mali tablolarının düzenlenmiş olması; denetim raporlarının şartlı 
görüş içermesi durumunda, şartlara neden olan hususların 
etkilerinin mali tablolara yansıtılmış ve dipnotlarda açıklanmış 
olması,  

2- Kuruluşundan itibaren en az 3 takvim yılı geçmiş olması (halka 
açıklık oranı en az %25 ise 2 yıl geçmiş olması),  

3- Başvuru tarihi itibariyle ardarda 2 yılda vergiden önce kâr etmiş 
olması, (halka açıklık oranı en az %25 ise, son 1 yılda kâr etmiş 
olması)  

4- Ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin en az 3,5 trilyon TL olması, 
(Bu tutar, her yıl açıklanan yeniden değerleme oranı gözönüne 
alınarak Yönetim Kurulu’nca artırılabilir).  

5- Halka açıklık oranının, SPK düzenlemelerinde belirtilen oranlarda 
olması,  

6- Finansman yapısının faaliyetlerini sağlıklı bir biçimde 
yürütebilecek düzeyde olduğunun Borsa Yönetimi'nce tespit 
ettirilmiş ve kabul edilmiş olması,  

7- Borsa tarafından istenen beyan yazısının Borsa Başkanlığı'na teslim 
edilmesi,  

8- Esas sözleşmenin menkul kıymetlerinin devir ve tedavülünü 
kısıtlayıcı veya senet sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak 
kayıtlar içermemekte olması,  

9- Ortaklığın üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki 
uyuşmazlıkların çözümlenmiş olması veya çözüm aşamasında 
bulunması,  

10- Borsa Yönetimi'nce geçerli kabul edilebilecek durumlar dışındaki 
nedenlerle son 1 yıl içinde üretimine 3 aydan fazla ara vermemiş 
olması, tasfiye veya konkordato istenmemiş olması ve Borsa'ca 
belirlenen diğer benzeri durumların yaşanmamış olması,  
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11- Menkul kıymetlerinin, piyasadaki mevcut ve muhtemel tedavül 
hacmi bakımından Borsa yönetimince önceden belirlenecek 
kriterlere uygun olmasıdır.  

 
20 Haziran 2003 itibarı ile Birinci Ulusal Pazar’da 265 şirketin hisse 
senetleri işlem görmektedir.  
 
İkinci Ulusal Pazar 
İMKB, İkinci Ulusal Pazar’ın kuruluş amacını şöyle belirtmektedir; 
“Ülkemizde küçük ve orta ölçekli şirketlerin (KOBİ’lerin) sermaye 
piyasalarından yararlanmalarını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla Borsa 
bünyesinde İkinci Ulusal Pazar kurulmuştur. Bu uygulamanın amacı; 
Kotasyon Yönetmeliğinde belirtilen maddi koşulları sağlamayan, yöresel 
nitelikteki küçük ve orta ölçekli şirketlerin halka açılarak sermaye 
piyasasından kaynak kullanabilmelerini ve dolayısıyla yatırım ve aktiflerini 
artırarak Ulusal Pazar kriterlerine ulaşmalarını sağlamak, bu süre içerisinde 
hisse senetlerinin fiyatlarının düzenli ve şeffaf bir piyasada, rekabet 
koşulları içinde oluşmasını temin etmektir.” 
 
İkinci Ulusal Pazar’ın kotasyon koşulları oldukça esnektir. Hisse 
senetlerinin İkinci Ulusal Pazar’da işlem görmesi için başvuruda bulunan 
şirketlerin Pazar’a kabul şartı aşağıda verilmiştir. 
 
“Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınan ve hisse senetlerinin Borsa'da 
işlem görmesi için başvuruda bulunan şirketlerin İkinci Ulusal Pazar’a 
kabul edilebilmeleri için, hisse senetlerinin tedavülünü engelleyici bir 
husus bulunmamak kaydıyla, şirketin mali ve hukuki durumu, faaliyetleri, 
hisse senetlerinin tedavül hacmi gözönüne alınarak, şirket hisse senetlerinin 
İkinci Ulusal Pazar’da işlem görebilmesi için yapılacak değerlendirme 
sonucunda Borsa Yönetim Kurulu’nun olumlu karar vermesi 
gerekmektedir.” 
 
Özetle, resmi olarak Borsa Yönetim Kurulu’nun kararı İkinci Ulusal 
Pazar’da halka açılma için yeterlidir. Bunun için gerekli prosedür ve 
koşullar ise; 
 

1- Kuruluşundan itibaren en az iki yıl geçmiş olması, sermayesinin en 
az %25’inin 250’den fazla kişi elinde bulunduğunun belirlenmesi 
halinde 1 yıl geçmiş olması, 

2- Menkul kıymetin piyasada mevcut ya da muhtemel tedavül hacminin 
Borsa yönetimince yeterli kabul edilmesi, 

3- Son yıl ve ilgili ara dönemler (ara dönemde başvurmuşsa) dahil 
olmak üzere mali tabloların bağımsız denetimden geçmiş olması, 
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4- Borsa tarafından istenen beyan yazısının Borsa Başkanlığı’na teslim 
edilmesi, 

5- Esas sözleşmenin İkinci Ulusal Pazarda işlem görecek hisse 
senetlerinin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya senet sahibininin 
haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar içermemekte olması, 

6- Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kamunun 
aydınlatılmasında azami özenin gösterilmesi ve yatırımcıların 
yatırım kararı almasında etkili olacak ve menkul kıymetin piyasa 
değerinde değişiklik yapabilecek her türlü bilgi ve belgeyi derhal en 
seri haberleşme vasıtasıyla kamuya açıklanmak üzere yazılı olarak 
Borsa’ya bildirileceğinin taahhüdü, 

7- Şirketin üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki 
uyuşmazlıkların çözümlenmiş olması veya makul bir süre içinde 
çözümlenebilir nitelikte olması, 

8- Borsa’ca gerekli görülen bilgi ve belgelerin süresi içinde Borsa’ya 
teslim edilmiş olması, 

9- Borsa yönetimince geçerli kabul edilebilecek durumlar dışındaki 
nedenlerle son bir yıl içinde üretimine 3 aydan fazla ara vermemiş 
olması, tasfiye veya konkordato ilan edilmemiş olması ve Borsa’ca 
belirlenen diğer benzeri durumların yaşanmamış olması. 

 
Görüldüğü üzere, İMKB İkinci Ulusal Pazar’ında neredeyse hiçbir resmi 
kotasyon koşulu bulunmamaktadır. Halka açılmak isteyen şirketler, piyasa 
koşulları dışında bir engelle karşılaşmamaktadır.  
 
20 Haziran 2003 itibarı ile İkinci Ulusal Pazar’da 15 şirketin hisse senetleri 
işlem görmektedir.  
 
Yeni Ekonomi Pazarı 
Yeni Ekonomi Pazarı’nın oluşturulmasındaki amaç telekomünikasyon, 
bilişim, elektronik, internet, bilgisayar üretim, yazılım ve donanım, medya 
veya Borsa Yönetim Kurulu’nca kabul edilecek benzeri alanlarda faaliyet 
gösteren teknoloji şirketlerinin sermaye piyasasından kaynak elde 
etmelerini sağlamak ve sözkonusu şirketlerin hisse senetlerinin Borsa'da 
güven ve şeffaflık ortamında, organize bir ikincil piyasada işlem görmesini 
temin etmektir. 
 
Yeni Ekonomi Pazarı'nda işlem görecek hisse senetlerini belirleme yetkisi 
Borsa Yönetim Kurulu'na aittir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınan ve hisse senetlerinin Borsa'da 
işlem görmesi için başvuruda bulunan, şirketlerin Yeni Ekonomi Pazarı’na 
kabul edilebilmeleri için, hisse senetlerinin tedavülünü engelleyici bir 
husus bulunmamak kaydıyla, şirketin mali ve hukuki durumu, faaliyetleri, 
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hisse senetlerinin tedavül hacmi gözönüne alınarak, yapılacak inceleme ve 
değerlendirmeler sonucunda Borsa Yönetim Kurulu’nun olumlu karar 
vermesi gerekmektedir. 
 
Yeni Ekonomi Pazarı’nda da hiçbir resmi kotasyon koşulu 
bulunmamaktadır. Halka açılmak isteyen şirketler, piyasa koşulları dışında 
bir engelle karşılaşmamaktadır.  
 
20 Haziran 2003 itibarı ile Yeni Ekonomi Pazarı’nda işlem gören şirket 
bulunmamaktadır.  
 
Her üç pazarda da kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ve işlem sistemi 
(sürekli müzayede) aynıdır. Bununla beraber, İkinci Ulusal Pazar ve Yeni 
Şirketler Pazarı’nda kotasyon koşulları oldukça esnek olmasına rağmen 
istenen seviyelerde bir gelişme yaratılamadığı açıkça görülmektedir.  
 
İMKB’de Şirket Büyüklükleri 
Ülkemizde, üzerinde anlaşılmış bir KOBİ tanımı bulunmamaktadır. 
Uluslararası uygulamalarda da ülkelerin koşullarına özgü değişik tanımlar 
baz alınmaktadır.  
 
Avrupa Birliği tanımına göre ise Orta ölçekli işletmeler 100-250 arasında 
çalışanı olan, yıllık cirosu 7-40 milyon € arasında, veya bilanço büyüklüğü 
5-27 milyon € arasında olan şirketlerdir. Küçük ölçekli işletmeler ise 
100’den az çalışana sahip, yıllık cirosu 7 milyon €’dan, veya bilanço 
büyüklüğü 5 milyon €’dan az olan şirketler olarak tanımlanmıştır.  
 
İMKB’de finans dışı sektörlerde 219 şirket işlem görmektedir. Pratik 
sebeplerden dolayı, Avrupa Birliği tanımının sadece ciro kriteri baz 
alınırsa, 2002 yılı verilerine göre 75 şirketin 7-40 milyon € arasında, 22 
şirketin ise 7 milyon €’dan düşük ciroya sahip olduğu görülmektedir. Diğer 
bir deyişle, İMKB’de işlem gören finans dışı sektörlerdeki şirketlerin 
%44’ü Küçük ve Orta ölçeklidir.  
 
Sonuç olarak İMKB, mevcut yapısı ile KOBİ’lerin işlem gördüğü ve yeni 
KOBİ’lerin de işlem görmesine oldukça açık bir borsadır.  
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ULUSLARARASI KOBİ BORSALARI 
Uluslararası uygulamalarda KOBİ Borsaları, şirketlerin boyutuna (KOBİ), 
geçmişine (yeni şirketler) ve sektörüne (teknoloji) özgü kurulabilmektedir. 
Aşağıda sunulan ülke örnekleri bu kriterlerin bir veya birkaçını baz alarak 
yeni pazarlar oluşturmuşlardır. Fakat, hepsi genel anlamda KOBİ Borsası 
olarak nitelendirilecektir.  
 
KOBİ’ler ana borsada işlem gören şirketlere göre daha riskli 
görüldüğünden, ana borsa içinde ayrı bir pazar veya ayrı bir tüzel yapı 
içinde işlem görmektedirler.  
 
Ayrı pazarlar veya borsalar kurulmasının çeşitli sebepleri vardır. Birincisi, 
daha riskli olduğu düşünülen KOBİ’ler ana piyasanın volatilitesini 
artırmaktadır. Bununla beraber, ana pazarı KOBİ’lere açmak için kotasyon 
koşullarında KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uygun bazı farklılaştırmalar 
gerekmektedir. Bunun da genel olarak piyasanın “kalitesini” düşüreceği ve 
risk algılamasını artıracağı kaygısı yaşanmaktadır.  
 
Bu nedenlerle, borsalar kendi içlerinde bile olsa, KOBİ’lerin ayrı bir 
pazarda, farklı kotasyon koşulları, kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ve 
hatta işlem sistemleri çerçevesinde işlem görmelerini tercih etmektedirler. 
Ayrı pazarlar kurulması aynı zamanda yatırımcılar için de bir “uyarı” işlevi 
görmektedir.  
 
Bazı ülkelerde ise KOBİ borsaları ana borsadan ayrı bir tüzel kişilik olarak 
yapılanmaktadır. Bunun en önemli sebebi ise yasal çerçevenin, yukarıda 
değinilen kaygılarla, KOBİ’lerin ana piyasada işlem görmesine izin 
vermemesidir.  
 
Bu bölümde incelenen örneklerde görüleceği üzere, KOBİ Borsası 
uygulamalarında başarılı ve başarısız örnekler mevcuttur. Başarılı olarak 
nitelendirilen borsalarda; işlem gören şirket sayısı, toplam piyasa değeri, 
işlem hacmi ve işlem yapan üye aracı kuruluş sayısı yüksektir. Başarılı 
borsalar temel olarak üç kesimin ihtiyaçlarına etkin bir biçimde cevap 
vermektedirler. Bunlar; işlem gören şirketler, yatırımcılar ve aracı 
kuruluşlardır. Dördüncü kesim olan devletin desteği borsaların başarısını 
artırmaktadır. 
 
KOBİ Borsası örneklerinin incelenmesinde iki temel ayrıma gidilmiştir; 
ana borsa içinde bir pazar olarak kurulan ve ayrı tüzel kişilikler olarak 
yapılanan borsalar.  
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ANA BORSA İÇİNDE KOBİ PAZARLARI 
Aşağıdaki tabloda, seçilmiş ülkelerde, ana borsa içinde ayrı bir pazar olarak 
kurulan KOBİ borsası örnekleri sunulmaktadır. Bu pazarların genel olarak 
ortak özelliği, ana pazara göre kotasyon koşullarında bazı esneklikler 
tanınmasıdır. 
 

Borsa Ülke 
Ait Olduğu 
Borsa 

Kuruluş 
Tarihi 

Kote 
Şirket 
Sayısı 

Piyasa 
Değeri 
(mn. €) 

AIM İngiltere Londra Borsası 1995 698 16.000 
Athens Stock Exchange Yunanistan Atina Borsası 2001 6 210 
Neuer Markt Almanya Deutsche Börse 1997 240 25.000 
Nuevo Mercado İspanya Madrid Borsası 2000 14 8.200 
Nuovo Mercato İtalya İtalya Borsası 1999 44 7.600 
Swiss Exc. New Market İsviçre İsviçre Borsası 1999 9 830 
 
Görüldüğü üzere, şirket sayısı ve piyasa değeri olarak diğerlerine kıyasla 
öne çıkan iki pazar Londra Borsasında AIM ve Deutsche Börse’de Neuer 
Markt’dır. Genel olarak bakıldığında, bazı ülkelerde yeni şirketleri 
piyasaya çekme açısından başarı sağlanmışken, bazı ülkelerde ise gelişimin 
yavaş kaldığı görülmektedir.  
 
KOBİ pazarı olarak başarılı bulunan AIM diğer pazarlardan biraz farklı bir 
yapı gösterdiğinden daha detaylı incelenecektir. 
 
AIM-Alternative Investment Market 
AIM, 1995 yılında Londra Borsası içinde küçük ve orta ölçekli şirketlerin 
işlem görmesi için oluşturulmuş bir pazardır. Kuruluşundan bugüne geçen 
8 yıllık sürede toplam 1.200 şirket AIM’e kabul edilmiştir. Zaman içinde 
bu şirketlerden bazıları ana borsaya geçmiş, bazıları da kotasyon 
koşullarını kaybederek kot dışı kalmıştır. Haziran 2003 itibarı ile işlem 
gören, 50’si yabancı, 698 şirket vardır. Toplam piyasa değeri 16 milyar $ 
civarında olup, ortalama şirket büyüklüğü 23 milyon $’dır. Ortalama 
günlük işlem hacmi 20 milyon $ seviyelerindedir.  
 
AIM’de, klasik kotasyon kurallarının aksine, mali büyüklüklerle ilgili 
hiçbir koşul bulunmamaktadır. Her boyutta, her ülkeden ve her sektördeki 
şirketlere açıktır.  
 
AIM’de işlem görmek için başvuran şirketlerin yerine getirmesi gereken 
koşullar aşağıda sıralanmıştır.  

1. Londra Borsası’nda “görevlendirilmiş danışman” olarak kayıtlı 
bulunan şirketlerden biriyle anlaşmalı ve AIM’de işlem gördüğü 
sürece sürekli olarak bir görevlendirilmiş danışmanı bulunmalıdır.  
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2. Halka arz için bir aracı kurumla anlaşmalıdır. Bu aracı kurum aynı 
zamanda “görevlendirilmiş danışman” da olabilmektedir.  

3. Hisselerin transferi serbest olmalıdır. 
4. Başvuru dökümanlarını doldurup Borsa’ya teslim etmelidir.  
5. Borsa ücretlerini ödemelidir.  

 
AIM örneğinde en önemli kavram “görevlendirilmiş danışman” 
kavramıdır.  
 
Görevlendirilmiş danışman şirketler, aracı kurumlar, bankalar, bağımsız 
denetim şirketleri veya kurumsal finansman danışmanlığı şirketleri 
olabilmektedir. Görevlendirilmiş danışman olmak isteyen şirketler en az iki 
yıldır kurumsal finansman faaliyetlerinde bulunmalıdır. Bu iki yıl içinde en 
az üç kurumsal finansman danışmanlığı işlemi yapmış olmalıdır. En az dört 
“yetkili yönetici”si olmalıdır. “Yetkili yöneticiler”, vasıfları Londra Borsası 
tarafından incelenmiş ve kabul edilmiş kişilerdir.  
 
AIM, şirketlerin halka arzı ve halka arz sonrası kamuya açıklama 
yükümlülükleri ile ilgili sorumlulukların önemli bir kısmını, şirketle 
beraber görevlendirilmiş danışmana yüklemektedir.  
 
Görevlendirilmiş danışman, şirketin halka açılması için gerekli tüm 
hazırlıkların yapılmasında şirkete yardımcı olur, şirketi halka arza hazır 
hale getirir ve hazırlayacağı bir raporla AIM’e başvuruda bulunur. AIM 
şirkette ayrıca bir inceleme yapmaz. Raporun sorumluluğu şirkette ve 
görevlendirilmiş danışmandadır.  
 
Görevlendirilmiş danışmanlar Londra Borsası’nın denetimlerine tabidir. 
AIM’de işlem gören şirket, görevlendirilmiş danışmanla anlaşması 
bittiğinde veya fesh edildiğinde, bir ay içinde yeni bir danışman atamak 
zorundadır. Atamazsa borsadan çıkarılır.  
 
AIM, halka açık şirketlerden ve görevlendirilmiş şirketlerden yıllık sabit 
ücretler almaktadır.  
 
AIM katı kotasyon koşulları yerine kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini 
ön planda tutmaktadır. Kamuyu aydınlatma kurallarında yumuşama 
yapılmamaktadır.  
 
AIM’de işlem gören şirketler yasal olarak “kote şirket” statüsünde değildir. 
Bunun iki sebebi vardır; birincisi, İngiltere Kotasyon Otoritesi’nin bazı 
düzenlemelerine tabi olmamak, ikincisi ise, kote olmayan şirketlere yatırım 
yapılmasını özendirmek için getirilen bazı vergisel teşviklerden 
yararlanmaktır.  
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Örneğin, AIM şirketlerinin hisse senetlerine yapılan yatırımlardan elde 
edilen değer artış kazancının, ilk yıl için %50’si, ikinci yıl ve sonrası için 
sadece %25’i vergiye tabi matrah olarak kabul edilmektedir.  
 
AIM’deki işlem sistemi, elektronik sürekli müzayede ve piyasa yapıcılığını 
bir arada bulundurmaktadır. Şirketler için piyasa yapıcısı bulundurma 
zorunluluğu yoktur, ama aracı kuruluşla şirket anlaşırsa sistem piyasa 
yapıcılığına da olanak tanımaktadır.  
 
AYRI TÜZEL YAPILAR OLARAK KOBİ BORSALARI 
Bazı ülkeler KOBİ’ler için ayrı borsalar kurma yoluna gitmişlerdir. Bunun 
iki önemli sebebi vardır. Birincisi, yasal düzenlemelerin getirdiği 
sınırlamalardır. İkinci olarak, tam anlamıyla bir KOBİ borsası olmasa da, 
NASDAQ’ın başarısının etkisidir.  
 
Bu raporda incelenen KOBİ borsaları ile ilgili özet tablo aşağıda 
sunulmaktadır.  
 

Borsa Ülke 
Kuruluş 

Tarihi 
Kote Şirket 

Sayısı 
Piyasa Değeri 

(mn. €) 
NASDAQ Europe Belçika 1996 36 2.700 
Kosdaq Güney Kore 1997 855 35.000 
Rasdaq Romanya 1996 4.717 2.200 
Mesdaq Malezya 1999 -- -- 
 
NASDAQ Europe, 1996 yılında EASDAQ adıyla Avrupa’daki aracı 
kuruluşlar tarafından kurulmuş, 2001 yılında NASDAQ Amerika’ya 
satılmış ve isim değişikliği yapılmıştır.  
 
KOSDAQ, dünyada nadir görülen, başarılı bir KOBİ borsası örneğidir.  
 
RASDAQ, işlem gören şirket sayısının yüksekliğine karşın düşük piyasa 
değeri ile dikkat çekmektedir.  
 
Malezya’da MESDAQ, 2001 yılında Kuala Lumpur Borsası ile birleşmiş 
ve ana borsa içinde bir pazar haline gelmiştir.  
 
Bütün bu örneklerin ortak noktası NASDAQ modelini örnek almalarıdır. 
Ülkelerin koşullarına göre uyarlamalar yapılmıştır. Ama ana model 
NASDAQ’tır. Bu nedenle, borsaları incelemeye geçmeden önce kısaca 
NASDAQ modeli anlatılacaktır.  
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NASDAQ 
1961 yılında Merkezi Düzenleyici Otorite (SEC), fiilen var olan tezgahüstü 
piyasaları organize etmek için Aracı Kuruluşlar Birliği’ni (NASD) 
görevlendirmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, 1971 yılında elektronik 
bir işlem platformu olarak NASDAQ faaliyete geçmiştir.  
 
Kotasyon koşulları New York Borsası (NYSE) ve Amerikan Borsası’na 
(AMEX) göre daha yumuşak olduğundan zaman içinde hızlı bir gelişim 
göstermiştir.  
 
2000 yılında tamamına Aracı Kuruluşlar Birliği’nin sahip olduğu bir şirket 
haline gelmiştir. 2002 yılına kadar yapılan yeniden yapılanma çalışmaları 
sonucunda NASDAQ hisse senetleri tezgahüstü piyasada işlem görür hale 
gelmiş ve ortaklık yapısı genişlemiştir. Fakat yönetim çoğunluğu, imtiyazlı 
hisseler yolu ile NASD’dedir. Piyasa koşulları uygun olduğunda, 
kendisinde kote olmak üzere halka arzı planlanmaktadır.  
 
1999 yılında NASDAQ Japonya’yı kurmak için Japon Softbank ile ortaklık 
yapmıştır. Fakat, beklenen gelişme sağlanamadığı için 2002 yılında 
NASDAQ Japonya, Osaka Borsası’na devredilmiştir.  
 
2001 yılında EASDAQ’ın %68,2’sini 12,5 milyon $ karşılığında almış ve 
ismini NASDAQ Europe olarak değiştirmiştir. NASDAQ Europe’un da 
beklenen gelişimi gösteremediği NASDAQ yönetimi tarafından 
belirtilmiştir. NASDAQ Europe, bir sonraki bölümde biraz daha detaylı 
anlatılacaktır.  
 
2003 yılının ortalarına doğru ise NASDAQ Almanya faaliyete geçmiştir.  
 
NASDAQ’ta 3.600 civarında şirket işlem görmektedir. Toplam piyasa 
değeri 2001’de 2,9 trilyon $, 2002’de 2 trilyon $’dır. 1.000 civarında aracı 
kurum NASDAQ’ta işlem yapmaktadır. 300 kadar piyasa yapıcısı kurum 
bulunmaktadır. Yıllık işlem hacmi 2001’de 11 trilyon $, 2002’de 7,2 
trilyon $’dır. Şirket olarak NASDAQ’ın 2002 yılında toplam gelirleri 800 
milyon $, net karı ise 43 milyon $ olarak gerçekleşmiştir.  
 
NASDAQ’ın bugün ulaştığı piyasa büyüklüğü ve başarısı, diğer borsaların 
da dikkatini çekmiş ve benzer modeller kurulmaya çalışılmıştır. Fakat, 
NASDAQ’ın kendisi dahi diğer piyasalardaki deneyimlerinde başarı 
sağlayamamıştır.  
 
Sonuçta NASDAQ, var olan aktif bir tezgahüstü piyasanın yaklaşık on 
yıllık bir süreçte organize hale getirilmesinden doğmuştur. Özetle, 
piyasanın önemli bir ihtiyacına cevap vermek üzere kurulmuştur.  
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NASDAQ EUROPE 
EASDAQ, 1996 yılında “Avrupa’nın ortak piyasası” olması amacıyla 
NASDAQ modelini örnek alarak kurulmuştur. Ancak işlem hacminin 
düşük ve kote şirket sayısının az olması nedeniyle başarılı olamamıştır. 
NASDAQ, Mart 2001’de EASDAQ’ın çoğunluk (%68) hisselerini almış ve 
borsa NASDAQ Europe adını almıştır.  
 
Tarihçe 
• Mayıs 2001’de NASDAQ kural ve standartları kabul edilmiştir.  
• Haziran 2001’de ETS işlem sistemi faaliyete geçmiştir. Yeni 

yatırımcılar (Bernard L. Madoff, BNP Paribas, CSFB, Fortis Bank, 
Goldman Sachs, Lehman Brothers, Schroder Salomon Smith Barney, 
Santander Central Hispano Investment) ortak olmuştur.  

• Eylül 2001’de piyasayı düzenleyici otorite yeniden yapılanmıştır.  
• Kasım 2001’de ilave stratejik yatırımcılar (ABM Merchant&Venture 

Capital, Dresdner Kleinwort Wasserstein, Berliner Effektengesellschaft) 
ortak olmuştur.  

• Haziran 2002’de NASDAQ Almanya’nın kurulacağı açıklanmıştır. 
• Ekim 2002’de SuperMontage işlem sistemi hayata geçmiştir.  
 
Amaçlar 
• Ülkelerarası ucuz maliyetli işlem platformu oluşturmak. 
• Tüm hisseler için net, anlaşılır bir fiyatlama oluşturmak. 
• Avrupa’da, Amerikan menkul kıymet işlem hacmini geliştirmek. 
• Avrupa’da halka arz için tercih edilen piyasa olmak. 
 
NASDAQ Europe’un Ortaklık Yapısı 
NASDAQ, mevcut durumda NASDAQ Europe’un %51’ine sahiptir. 
Geriye kalan %49’luk pay ise stratejik yatırımcılarındır. Stratejik 
yatırımcılar aşağıda yer almaktadır. 

 Bernard L. Madoff 
 BNP Paribas  
 CSFB 
 Fortis Bank 
 Goldman Sachs 
 Lehman Brothers 
 Schroder Salomon Smith Barney 
 Santander Central Hispano Investment 
 ABM Merchant&Venture Capital 
 Dresdner Kleinwort Wasserstein 
 Berliner Effektengesellschaft 
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NASDAQ Europe’un Yönetimi  
Piyasa Otoritesi, menkul kıymetlerin kotasyonu ve işlem görmesi ile 
üyeliğe kabul işlemlerinden sorumludur. Piyasanın işleyişi ile ilgili 
kuralları uygular, yönetim kuruluna önerilerde bulunur ve piyasayı diğer 
düzenleyici kurumlarla olan ilişkilerinde temsil eder.  
 
NASDAQ Europe’un Denetimi  
Mevzuat açısından en üst kurum olarak Belçika Banka ve Finans 
Komisyonu’nun denetimine tabidir. 
 
İkinci aşama NASDAQ Europe Piyasa Otoritesidir. Piyasa Otoritesi, sektör 
yetkililerinden oluşan bağımsız bir organ olup, ayda iki kere toplanır. 
Organizasyon, operasyonlar, piyasanın denetim ve gözetimi, şirket veya 
üyelerle ilgili ve disiplinle ilgili inceleme ve diğer soruşturmalarda son 
karar merciidir.  
 
Üçüncüsü ise Borsanın Piyasa Denetim Grubudur. Piyasa Denetim Grubu 
günlük operasyonların ve piyasanın denetiminin efektif bir şekilde 
yürütülmesinden sorumludur.  
 
Mevzuat 
Tüm üyeler ve şirketler için, ülke ayrımı yapılmaksızın, ortak bir mevzuat 
düşüncesi çerçevesinde NASDAQ Europe Kurallar Kitabı oluşturulmuştur. 
NASDAQ Europe Kurallar Kitabı, Avrupa Birliği Direktifleri ve Belçika 
yasal çerçevesini esas almıştır. Aynı zamanda, NASDAQ’ın Amerika 
piyasasındaki deneyimlerini de göz önünde tutarak NASDAQ kurallarına 
ve Amerikan düzenlemelerine benzer hükümler de içermektedir. Özetle, 
NASDAQ Europe Kurallar Kitabı, Avrupa Birliği Direktifleri, Belçika 
yasaları ve Amerikan düzenlemelerinin bileşimidir. Bunun dışında üyeler 
ve kote şirketler, doğal olarak, kendi ülkelerinin mevzuatına da tabidirler.  
 
Uyulması gereken mevzuatın çeşitliliği NASDAQ Europe’un gelişmesinin 
önündeki en önemli engel olmaktadır.  
 
Örneğin, NASDAQ Europe’ta halka açılacak bir şirket öncelikle NASDAQ 
Europe Kotasyon Departmanına başvurmaktadır. Kotasyon Departmanı 
incelemesinin ardından başvuru NASDAQ Europe Piyasa Otoritesi’nin 
onayına sunulmaktadır. Piyasa Otoritesi’nin onayı ile beraber Belçika 
Banka ve Finans Komisyonu’nun onayı da gerekmektedir. Bunların 
dışında, hisse senetlerinin halka arzının gerçekleştirileceği ülkenin Merkezi 
Otoritesi de halka arza izin vermelidir.  
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İşlem Sistemi  
NASDAQ Europe, başlangıçta işlem sistemi olarak piyasa yapıcılığı 
sistemini kullanmıştır. Ekim 2002’den itibaren ise kullanıma sunulan 
SuperMontage sistemi, piyasa yapıcılığı ile müzayede sisteminin 
bileşimidir. Şirketlerin kotasyon koşulu olarak, en az 2 piyasa yapıcısı 
bulunması gerekmektedir. 
 
Kotasyon Koşulları 
 
 Standart 1 Standart 2 Standart 3 
Sermaye ve Yedekler 10 milyon € 20 milyon € -- 
Piyasa Değeri  
Toplam Aktifler 
Ciro 

-- -- 50 milyon € veya 
50 milyon € veya 

50 milyon € 
Vergi Öncesi Kar (son yıl 
veya son üç yılın iki yılında) 

1 milyon € -- -- 

Halka açıklık oranı %20 %20 %20 
Faaliyet süresi -- 2 yıl -- 
Ortak sayısı 100 100 100 
Piyasa yapıcıları  2 2 2 
 
Kotasyonda Kalma Koşulları 
 
 Standart 1&2 Standart 3 
Sermaye ve Yedekler 5 milyon € -- 
Piyasa Değeri  
Toplam Aktifler 
Ciro 

-- 20 milyon € veya 
20 milyon € veya 

20 milyon € 
Vergi Öncesi Kar (son yıl 
veya son üç yılın iki yılında) 

-- -- 

Halka açıklık oranı %20 %20 
Faaliyet süresi -- -- 
Ortak sayısı 100 100 
Piyasa yapıcıları  2 2 
 
Özet Bilgiler 
 
 2002 03/2003 
Kote Şirket Sayısı 40 36 
İşlem Gören Şirket Sayısı 8 8 
Piyasa Değeri (milyon €) 3.043 2.695 
Ort. Şirket Değeri (milyon €) 76 75 
Ort. Günlük İşlem Hacmi (€)  649.195 311.066 
Üye Sayısı 53 50 
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KOSDAQ  
Kosdaq Borsası, 1996 yılında bilgi teknolojisi ve yüksek teknoloji şirketleri 
ile, küçük ve orta ölçekli şirketlerin finansman sağlamasını kolaylaştırmak 
amacıyla kurulmuştur.  
 
Kosdaq, Kore Borsası’na göre daha basit olan kotasyon şartları ve yüksek 
teknoloji şirketlerinin pazarı olarak tanınması nedeniyle tercih 
edilmektedir. Vizyonu ise, Asya’da önde gelen yüksek teknoloji 
şirketlerinin borsası olmaktır. Kosdaq işlem hacminin %75’i uzaktan erişim 
yolu ile ile gerçekleşmektedir. 2000 yılında Kore’deki tüm halka arzlar 
Kosdaq Borsası’nda gerçekleşmiştir.  
 
KSDA (Kore Aracı Kuruluşlar Birliği) 
KSDA (The Korea Securities Dealers Association) 1953 yılında Kore 
sermaye piyasasında özdüzenleyici bir kuruluş olarak kurulmuştur. Başlıca 
amaçları; yatırımcı haklarının korunmasını, birlik üyelerinin belirlenmiş 
kurallar çerçevesinde faaliyet göstermesini, haksız rekabetin önlenmesini 
ve sermaye piyasasının geliştirilmesini sağlamaktır.  
 
KSDA bünyesinde 3 çeşit üyelik bulunmaktadır: asil (regular), özel 
(special) ve sınırlı (associate) üyeler. Asil üyelerin Genel Kurul’da oy 
hakları vardır. Özel üyelerin Genel Kurul’da söz hakkı vardır ama oy hakkı 
yoktur. Yabancı ve yerli aracı kurumlar asil veya özel üye olmayı kendileri 
belirleyebilir. Esas faaliyet alanı sermaye piyasası olmayan finansal 
kurumlar ise sınırlı üye olabilmektedir. Yatırım ortaklıkları, Borsaya Kote 
Şirketler Birliği ve küçük hacimli menkul kıymet işlemi olan finansal 
kurumlar sınırlı üye olabilmektedir. KSDA’nın 39 asil, 25 özel ve 46 sınırlı 
üyesi bulunmaktadır.  
 
Tarihçe 
Kore’de ilk teşkilatlanmış menkul kıymet borsası 1953 yılında Kore 
Borsası adıyla kurulmuştur. 1987 yılına kadar sadece Kore Borsası ve 
teşkilatlanmamış tezgahüstü piyasa faaliyetlerine devam etmiştir.  
 
1987 yılında devlet, durgun olan tezgahüstü piyasayı canlandırmak için bu 
piyasayı teşkilatlatlandırma kararı almıştır. Aracı Kuruluşlar Birliğini de 
(KSDA) bu piyasayı düzenlemekle görevlendirmiştir.  
 
1991 yılında Kosdaq sistemi (tezgahüstü menkul kıymet ticareti) hayata 
geçmiştir. 1996 yılında Kosdaq Menkul Kıymetler Şirketi kurulmuş, 1997 
yılında da Kosdaq Borsası faaliyete geçmiştir. Aynı yıl Kosdaq endeksi ve 
borsa yönetmeliği oluşturulmuştur. 1998 yılında Kosdaq Komitesi 
kurulmuştur. 1999’da adı Kosdaq Borsası olmuş ve şirketleşmiştir.  
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2000 yılında ise Kosdaq Gözetim/İnceleme Bölümü kurulmuştur. Aynı yıl 
OTCBB (Over-the-Counter Bond Transactions) tezgahüstü bono piyasası 
faaliyete geçmiştir.  
 
Kosdaq Borsası Ortaklık Yapısı  
 
29 Yerli Aracı Kurum %32.58 
KOBİ Geliştirme Şirketi  %23.77 
Kore Menkul Kıymet Finans Şirketi  %16.64 
Kore Aracı Kuruluşlar Birliği %10.37 
Kore Takas ve Saklama Merkezi %9.51 
Kore Menkul Kıymetler Bilgi İşlem Şirketi %7.13 
 
Kosdaq Borsasının Yönetimi  
Aracı Kuruluşlar Birliği (KSDA), iştiraki olan Kosdaq Borsasını, 
tezgahüstü bono ve KSDA tarafından tescil edilen hisse senetlerinin işlem 
görmesi amacıyla kurmuştur. KSDA, menkul kıymetlerin kotasyonu, 
gözetimi, şüpheli durumların raporlanması ve kotasyondan çıkarılmasından 
sorumludur. Kosdaq Borsası da, bağımsız bir organ olan Kosdaq 
komitesinin yönetiminde, günlük menkul kıymet işlemleri, şirket bildirim 
ve açıklamaları ile elektronik ticaretin gerekleri gibi daha operasyonel 
konularla ilgilenmektedir. Kısaca, KSDA kotasyon ve gözetimden sorumlu, 
“politika belirleyici”, KOSDAQ Yönetim Kurulu ise ikincil piyasa 
işleyişinden sorumlu, “uygulayıcı” konumundadır.  
 
Aracı Kuruluşlar Birliği’nin Yönetim Kurulu 12 kişiden oluşmaktadır. 
Yönetim Kurulu’nun 5 üyesi kamu tarafından belirlenmekte, 7 üye ise aracı 
kuruluşlardan seçilmektedir.  
 
Kosdaq Komitesi 11 kişiden oluşmaktadır. Komite başkanını KSDA Genel 
Kurulu seçmektedir. Komitedeki diğer 10 kişi farklı kurumlardan 
seçilmektedir. 5 kişi akademisyenlerden, 1 kişi KSDA üst yönetiminden, 1 
kişi KOBİ Geliştirme Şirketi’nden (Türkiye’deki KOSGEB muadili), 1 kişi 
Risk Sermayesi Birliği’nden, 1 kişi Kosdaq Borsası’ndan seçilmektedir. 
Son aday ise kurumsal yatırımcılar tarafından önerilmektedir.  
 
Kosdaq Borsası’nın Gözetimi 
Yeni gözetim sistemi olan KOSS, 2000 yılında yatırımcıları korumak ve 
piyasanın bütünlüğünü sağlamak amacıyla faaliye geçmiştir. Gözetim, 4 
safhada gerçekleşmektedir. 
1. Olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin belirlenmesi, 
2. Kotasyon ve emir değişikliklerinin incelenmesi, 
3. Aracı kurumlardaki hukuk dışı uygulamaların incelenmesi ve, 
4. Finansal Denetim Servisine raporlama yapılması.  
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Piyasanın denetim ve düzenleme yapısı aşağıdaki gibidir:  

 
İşlem Sistemi  
1991 yılında kurulan borsanın işlem sistemi piyasa yapıcılığı olmuştur. 
Ancak 1996 yılında teşkilatlanmış borsa dışı piyasanın sona ermesi ve 
piyasa yapıcılığının efektif bulunmaması nedeniyle bu sistem kaldırılmış, 
elektronik sürekli müzayede sistemine geçilmiştir.  
 
Kosdaq’ın işlem sistemi, KETRA, elektronik alım-satım sistemidir. Piyasa 
yapıcısı veya benzeri bir sistem (spesiyalist) yoktur.  
 
Fiyatlar, alım ve satım emirlerini fiyat ve zaman önceliği esaslarına göre 
otomatik olarak eşleştiren Elektronik Alım-Satım Sistemi aracılığıyla, 
“Çoklu Fiyat-Sürekli Müzayede” yöntemine göre oluşmaktadır.  
 
Kotasyon Şartları  
Kosdaq Borsası’nda işlem görebilmek için şirketlerin, risk sermayesi 
şirketleri, diğer şirketler, yatırım fonları veya yabancı şirketler 
kategorilerinden en az birinin şartlarına uygun finansal yapıya sahip 
olmaları gerekmektedir.  
 
Kore Borsası’nda kotasyon koşulları detaylı ve ağır olduğu için KOBİ’ler 
kote olamamaktadır. Kosdaq’ın kotasyon şartları ise Kore Borsasına göre 
daha esnektir. Özellikle Risk Sermayesi şirketleri için hiç bir finansal şart 
aranmamaktadır. Yan sayfada Kore Borsası ve Kosdaq’ın kotasyon 
koşulları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.  
 

KSDA
•Kosdaq Borsasının Yasal 

Kurucusu

Kosdaq Komitesi
•Kurallar ve Yasal Düzenlemeler

•Kotasyon
•Piyasa Gözetimi

Kosdaq Borsası

•Piyasa Yönetimi
•Sistem/Operasyon

•Kamuyu Aydınlatma

Yatırımcılar

Halka Açık Şirketler

Aracı Kuruluşlar

Maliye ve Ekonomi Bakanlığı
•Kanunlar ve Politika

Finansal Denetim Komitesi
•Kurallar, Yasal Düzenlemeler 

ve Denetim



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOTASYON 

ŞARTLARI 1. Tip 2. Tip 1. Tip 2. Tip
Risk Sermayesi 

Şirketleri
Sermaye Özsermaye ~8 mn.$ ~4 mn.$ - ~8 mn.$ -

Ödenmiş sermaye ~4 mn.$ ~1.6 mn.$ ~420.000$ - -
Çıkarılacak hisse senedi adedi >=300.000 >=300.000

Karlar Geçmiş yılın Esas Faaliyet Karı, 
Faaliyet Karı ve Net Karı 

>0 >0

1.Geçmiş yılın özsermaye 
karlılığı 

>=%5 ve son üç yılın 
toplu özsermaye 

karlılık oranı >=%10

>=%5 ve 
faaliyetlerinden gelen 

nakit akımları > 0

Net Kar > 0 - -

2.Geçmiş yıl net karı ~2 mn.$ ve geçmiş 3 
yılın net karlarının 

toplamı ~4 mn.$ 
olmalıdır. 

~800 bin$ ve 
faaliyetlerinden gelen 

nakit akımları > 0

Bu iki şarttan biri karşılanmalıdır. 
Aktif Değeri ve Kar Aktif Değeri Ödenmiş sermayenin 2 

katı, özsermayesi 80 
mn.$'ın üzerinde olan 
şirketler için 1.5 katı

Ödenmiş sermayenin 2 
katı

- ~40 mn.$ -

Beklenen Kar Gelecek 2 yıl için 
ödenmiş sermayenin 2 

katı 

Ödenmiş sermayenin 3 
katı

Ciro Geçmiş yılın cirosu >=16 mn.$ >=5 mn.$
Son 3 yılın ortalama cirosu >=12.5 mn.$ >=4 mn.$ ve cironun 

büyüme hızı %20 
olmalı veya bir önceki 
yıldan fazla olmalıdır

Faaliyet Süresi 3 yıl - -
Borç/Özsermaye Oranı

-
Bağımsız Denetçi 
Görüşü Yeterli veya koşullu yeterli
Sermaye Dağılımı 

2.1000 veya daha fazla küçük yatırımcı 

KSE

Sektör ortalamasının 1.5 katından az
3 yıl

1.Hisselerin %30'u veya 1 milyon adet hisse 
senedinden fazla olması koşuluyla %10'u 
halka açılmalıdır. 

KOSDAQ

İhraç edilmiş hisse senetlerinin %30’u veya 1-5 
milyon adet olması durumunda %10’u halka 
açılmalıdır.

500 veya daha fazla küçük yatırımcı 

Yeterli veya koşullu yeterli

Sektör ortalamasının 1.5 
katından az
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Kotasyondan Çıkarılma 
Şirketler aşağıdaki nedenlerle borsa kotundan çıkarılabilir: 
I. Şeffaflık:  

• Başvuru sırasında evraklarda yanlışlık veya önemli eksiklikler. 
• Geçmiş 2 yılda kamuyu üç kereden fazla yanlış bilgilendirme. 
• Şirketin borçlarını ödeyemez hale gelmesi. 
• Ana faaliyet konusunun 6 aydan fazla durması. 

II. Şirket Başarısızlığı  
• Sermayesi kadar zarar etmesi veya üstüste iki dönem sermayenin 

%50’sinden fazla zarar etmesi. 
III. Halka Açıklık  

• 3 aydan daha fazla süre işlem görmemesi. 
• Hisse dağılımında, son 1 yılda kotasyon şartlarını 

karşılayamaması. 
IV. Likidite Azlığı 

• Belirli bir süre için hisse senedi fiyatının nominal değerinden 
%20 daha az olması. 

V. Diğer 
• Kotasyondan çıkarılmayı gerektirecek diğer nedenler. 

 
Kore Borsası ve Kosdaq Karşılaştırması  
Kosdaq, 1987 yılında teşkilatlanmış tezgahüstü piyasa haline geldikten 
sonra, kote olan şirket sayısı hızla artmış ve 1994 yılı sonunda 310’a 
ulaşmıştır. 1995-98 döneminde kote olma hızı azalmıştır. Bu dönemde 
piyasaya yeni şirketler katılsa da, Kore Borsasına geçişler nedeniyle kote 
şirketlerin sayısı artmamıştır.  
 
  KOSDAQ KSE 
  2000 2001 2002 05/2003 2000 2001 2002 05/2003 
Halka Açık Şirket Sayısı 604 721 843 855 702 688 679 680 
Piyasa Değeri (milyar $) 23 39 31 35 148 194 216 219 
Ort. Şirket Değeri (mn.$) 38 54 37 42 211 283 318 322 
İşlem Hacmi (milyar $) 512 329 235 87 556 380 597 164 
Endeks  52,58 72,21 44,36 47,18 504,62 693,7 627,55 633,42 
Endeks Değişimi   37% -39% 6%   37% -10% 1% 
 
1999 yılında ise kotasyon büyük bir hız kazanmıştır. 1999-2001 yılları 
arasında, 456 yeni şirket kote olmuş ve toplam şirket sayısı iki katına 
çıkmıştır. 2001 yılı sonunda da Kosdaq’ta işlem gören şirket sayısı Kore 
Borsasını geçmiştir. Mayıs 2003 itibariyle Kosdaq’ta 855 şirket, Kore 
Borsasında ise 680 şirket işlem görmektedir. 855 şirketin 379’u risk 
sermayesi şirketi, 471’i diğer şirketler ve 5 tanesi de yatırım fonudur.  
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Piyasa değeri incelendiğinde ise Kosdaq’ın küçük ölçekli şirketlerin borsası 
olduğu açıkca görülmektedir. Kosdaq’ın piyasa değeri 35 milyar $ iken, 
Kore Borsasının piyasa değeri 219 milyar $’dır. Bu kapsamda, ortalama 
şirket değeri de Kosdaq’ta 42 milyon $, Kore Borsasında 322 milyon $’dır. 
Benzer şekilde, Kore Borsasının işlem hacmi de Kosdaq’ın yaklaşık 2 
katıdır.  
 
Kosdaq bileşik endeksi ile KOSPI incelendiğinde her iki endeksin 2001 
yılında %37 değer kazandığı ancak Kosdaq’ın 2002’de %39, KOSPI’nin 
ise %10 değer kaybettiği görülmektedir. 2003’de ise Kosdaq endeksi %6 
artmışken, KOSPI’nin yükselişi %1 ile sınırlı kalmıştır. Bu verilerin 
ışığında, Kore Borsasının Kosdaq’a göre daha gelişmiş, derin ve volatilitesi 
az bir borsa olduğu söylenebilir.  
 
Yatırımcı grupları incelendiğinde, Kosdaq’ta hisse senetlerinin %58’i 
bireysel, %5’i yabancı, %37’si kurumsal yatırımcılardadır. Buna karşılık 
Kore Borsasında hisse senetlerinin %38’i bireysel, %14’ü yabancı, %48’i 
kurumsal yatırımcılardadır. Kosdaq’ta işlem hacminin %95’i, Kore 
Borsasında ise %75’i bireysel yatırımcılarca yapılmaktadır. Kosdaq’ta 
bireysel yatırımcının ağırlıklı olduğu görülmektedir. 
 
Teşvikler 
1997 ve 1998 yıllarındaki ekonomik kriz sonrasında devlet KOBİ’leri 
geliştirmeye dönük çok kapsamlı bir program uygulamaya başlamıştır. 
Güçlü KOBİ’lere sahip bir ekonomideki dalgalanmaların daha yumuşak 
olacağı düşüncesiyle KOBİ’lere çeşitli teşvikler getirilmiştir. KOBİ’lerin 
finansmanı ile ilgili olarak iki ana sistem kullanılmıştır; risk sermayesi 
yatırım ortaklıkları ve Kosdaq. Strateji, bu ikisinin entegrasyonu üzerine 
kurulmuştur. Bir yandan, risk sermayesi şirketlerinin KOBİ’lere yatırım 
yapması ve yatırım yapılan şirketlerin belli bir ölçeğe geldikten sonra 
Kosdaq’ta halka arz edilmesi, öte yandan, risk sermayesi şirketlerinin 
kendilerinin Kosdaq’a kote olup sermaye piyasasından yeni fonlar 
yaratmaları amaçlanmıştır.  
 
Bu sebeplerle devlet, Kosdaq’ı geliştirmek için 1999 yılında çeşitli 
teşvikler getirmiştir. 
1. Öncelikle, Kosdaq’ta kote şirketlerin yıllık gelirlerinin %50’sini “zarar 

karşılığı” olarak ayırmalarına izin vererek, vergiden muaf tutmuştur.  
2. Yüklenici aracı kuruluşlar açısından, due-diligence (şirket incelemesi) 

prosedürü esnetilmiş ve cezalar hafifletilmiştir.  
3. Risk sermayesi şirketlerine yatırım yapan yatırımcılara temettü ve değer 

artış kazancı gelirlerinde vergi teşviği sağlanmıştır.  
4. En önemli olarak da, devlet kendisi risk sermayesi şirketlerine yatırım 

yapacak mekanizmalar kurmuştur. Öncelikle, risk sermayesi 
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şirketlerinin Kosdaq’a kotasyon şartları çok esnek tutulmuştur. 
Ardından devlet, risk sermayesi şirketlerine yatırım yapan ve risk 
sermayesi şirketlerine kredi sağlayan kamu fonları oluşturmuştur. 
Ayrıca, hangi şirketlerin risk sermayesi yatırım şirketi olarak kabul 
edileceğine dair bir sertifikasyon sistemi getirmiştir. Böylece devlet, 
belli kamu kurumları vasıtası ile bazı şirketleri risk sermayesi yatırım 
şirketi olarak tanımlamış ve tanınan teşviklerin kapsamını 
genişletmiştir. 2000 yılında Kosdaq’taki toplam risk sermayesi 
şirketlerinin %63’ünü “sertifikalı” risk sermayesi şirketleri 
oluşturmuştur.  

 
Sonuç  
Kosdaq’ın hızlı büyümesindeki ana etken devlet desteğidir. Devlet, bu 
borsanın sahibi ve yöneticisidir. Bunun yanında, piyasa katılımcılarına 
tanıdığı vergi teşvikleri ve bizzat yatırımcı olarak borsaya iştirak etmesi 
borsayı büyütmüştür. 
 
RASDAQ 
1996 yılında Amerika’nın yardımı ile, Romanya’da sermaye piyasası 
oluşturmak ve özelleştirme programına destek olmak amacı ile 
kurulmuştur. Amerika ve Romanya arasında imzalanan anlaşma 
kapsamında Amerika Ulusal Kalkınma Kuruluşu, Romanya Sermaye 
Piyasası Geliştirme Projesini oluşturmuştur. Bu program, 21 milyon $ 
tutarındaki fonu ile, Kitlesel Özelleştirme Programı kapsamında 7.000 
şirket ve 16 milyon hissedara hizmet vermeyi amaçlamıştır. Örnek aldığı 
model, Amerikan Nasdaq sistemidir. Tercih edilmesinin nedenleri ise, 
yüksek sayıda şirketin kote olabilmesi, piyasa yapıcılığı sistemi ve uzaktan 
erişim imkanları olmuştur. 
 
Piyasanın yapısı, Aracı Kuruluşlar Birliği tarafından oluşturulmuştur. 
Rasdaq’ın etkin çalışmasına katkıda bulunacak olan Romanya Kayıt 
Kuruluşu ve Ulusal Menkul Kıymet Takas Şirketi, ayrı yasal organlar 
olarak kurulmuştur.  
 
Tüm özelleşen şirketler, temel kamuyu aydınlatma gereklerini yerine 
getirdiklerinde ve hisselerini Romanya Kayıt Kuruluşuna transfer 
ettiklerinde, Rasdaq’a otomatik olarak kote olmuşlardır.  
 
Romanya’da kitlesel özelleştirme halka dağıtılan özelleştirme kuponları 
aracılığıyla yapılmıştır. Bu kuponlar, zaman içinde, belli şartlarla istenen 
şirketlerin hisse senetlerine dönüştürülmüştür. Rasdaq, özelleştirme 
programı kapsamında ortaya çıkan yaklaşık 16 milyon hissedarın 
kuponlarının veya hisse senetlerinin işlem görebileceği bir piyasa 
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oluşturulması amacı ile kurulmuştur. Dolayısıyla, kotasyon koşulları 
oluşturulmamış ve kamuyu aydınlatma yükümlülükleri eksik bırakılmıştır.  
 
Ortaklık Yapısı 
Rasdaq’ın sahibi, 76 aracı kuruluş tarafından kurulan Aracı Kuruluşlar 
Birliği’dir. Rasdaq’ın şirketleşme çalışmaları yürütülmektedir. Bu projeye 
göre, mevcut üyeler kurulacak anonim şirkete ortak olacak ve her biri, en 
fazla %5 oy hakkına sahip olacaklardır. 
 
Rasdaq’ın Yönetimi ve Denetimi  
Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu, 1996-1999 yılları arasında 
özdüzenleyici kuruluş olarak Aracı Kuruluşlar Birliği’ne Rasdaq’la ilgili 
düzenleme ve aracı kuruluşların faaliyetlerini denetleme yetkilerini delege 
etmiştir.  
 
Bu dönemden sonra ise, Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu’nun 
Denetim ve Gözetim Departmanı piyasanın şeffaflığını, aracı kurumların 
faaliyetlerini düzgün bir şekilde yürütmelerini ve Komisyonun kurallarına 
uyumlarını incelemeye başlamıştır. Denetim, özel bir yazılım yardımı ile 
yapılmaktadır. Önemli konular, soruşturma ve disiplin cezaları için Disiplin 
Komitesine yönlendirilmektedir.  
 
Kotasyon Koşulları 
Başlangıçta, özelleştirme kapsamındaki şirketler için kotasyon şartı 
aranmamıştır. Ancak, piyasanın büyümemesi ve likiditenin sığ kalması 
yüzünden 2002 yılında piyasanın yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. Buna göre piyasa, performans ve kamuyu aydınlatma 
kriterlerine göre 3 ayrı segmente ayrılmıştır. Birinci segment, karlılık, ciro, 
toplam aktifler, halka açıklık oranı, piyasa değeri ve likidite açısından en 
ağır kotasyon şartlarının olduğu segmenttir.  
 
Bunun dışında, 2003 yılı sonundan itibaren Rasdaq’taki tüm şirketlere 
finansal raporlarını Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre hazırlama 
zorunluluğu getirilmiştir.  
 
İşlem Sistemi 
Rasdaq’ın işlem sistemi piyasa yapıcılığıdır. Sistem, piyasa yapıcılarının 
belirli hisse senetleri için girdikleri alış ve satış kotasyonlarına 
dayanmaktadır. Sistem, bu kotasyonları otomatik olarak en iyi alış ve en iyi 
satış olarak sıralamaktadır.  
 
Düzenleyici otoritenin hazırladığı Adil Uygulama Kurallarına göre, 
müşterinin emri piyasadaki mevcut en iyi fiyata göre gerçekleştirilmelidir. 
Genelde, işlemler en iyi alış–en iyi satış aralığı (spread) içerisinde 
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gerçekleştirilmelidir. Yüksek hacimli emirler, spread dışındaki fiyatlarda da 
gerçekleştirilebilmektedir.  
 
2002 yılı ortasında, işlemler için referans fiyat sistemi getirilmiştir. 
Kotasyonlar ve işlem fiyatları referans fiyat etrafında belirli marjlarda 
hareket edebilmektedir. Sistemin amacı, her hissenin kote olduğu 
segmentteki fiyat volatilitesini sınırlamaktır.  
 
İşlemler, brokerlar, dealerlar, piyasa yapıcıları ve yükleniciler tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Her kategori için farklı sermaye yeterliliği şartları 
vardır.  
 
Aracı kurumlar istedikleri kadar şirket için piyasa yapıcılığı 
yapabilmektedirler. Piyasa yapıcıları küsurlu lotlar için verdikleri 
kotasyonları en az 10 gün, normal lot için verdikleri kotasyonları da en az 
30 gün tutmak zorundadırlar. Ancak gün içinde alış ve satış fiyatlarını 
değiştirebilmektedirler.  
 
Özet Bilgiler 
• 4.717 şirket işlem görmektedir. 1996-2003 arasında toplam 5.918 şirket 

kote olmuş, 1.201’i ise çeşitli sebeplerle kottan çıkmıştır. 
• Toplam piyasa değeri 2,2 milyar $’dır. Ortalama şirket değeri 450.000 $ 

civarındadır.  
• Yıllık işlem hacmi 100-150 milyon $, ortalama günlük hacim 500-600 

bin $ civarındadır. 
• Takas, Merkezi Takas Kuruluşu tarafından yapılmakta ve T+3 gününde 

gerçekleşmektedir.  
• Hisseler kaydi sistemde tutulmaktadır.  
 
Rasdaq’ın Sorunları 
Küçük Yatırımcı Haklarının Korunmaması 
Bu konuda gerekli düzenlemelerin olmaması, kitlesel özelleştirme 
programı kapsamında özelleşen şirketlerin dağınık ortaklık yapısı, küçük 
yatırımcıyı büyük ortakların suistimallerine karşı korumasız bırakmıştır.  
 
Yetersiz Mevzuats 
Başlangıçta, tezgahüstü piyasa mevzuatının yetersiz olması, üyelik, 
kamuyu aydınlatma, işlem prosedürleri gibi konularda daha sonra 
düzenlemeler yapılmasını gerektirmiştir. Ancak düzenleyici otoritenin 
mevzuatı geliştirmesi beklenmektedir.  
 
Yetersiz Kamuyu Aydınlatma 
Birinci segmentte kote şirketler için bile kamuyu aydınlatma gerekleri 
yetersiz olarak değerlendirilmektedir. Şirketler, kamuyu aydınlatma 
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açıklamalarını, dağınık ortaklık yapısı, yönetimdeki kontrol eksikliği ve 
şeffaflığı gölgeleyen muhasebe sistemleri nedeniyle gereksiz 
görmektedirler.  
 
Romanya Muhasebe Standartları 
Romen şirketlerinin finansal tabloları, muhasebe sistemlerdeki farklılıklar 
nedeniyle, muadilleri ile karşılaştırılamamaktadır. 1994 yılında Muhasebe 
Kanununda yapılan değişikliklerle Uluslararası Muhasebe Standartlarına 
uyum sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak halen farklılıklar mevcuttur.  
 
MESDAQ 
Yüksek teknoloji şirketlerinin finansmanı için ayrı bir menkul kıymet 
borsası kurulması gerektiğini düşünen Merkezi Düzenleyici Otorite, 
Mesdaq’ın yasal altyapısını 1997 yılında oluşturmuştur. Amerikan 
NASDAQ piyasası örnek alınmış ve bu piyasa gibi ağırlıklı olarak bilgi 
teknolojisi şirketlerinin pazarı olması amaçlanmıştır. Büyüme aşamasındaki 
şirketlerin ve risk sermayesi şirketlerinin Malezya sermaye piyasalarından 
yararlanmalarını da hedeflemiştir. 
 
Mesdaq, Nisan 1999’da faaliyete geçmiştir. Fakat, 2000 yılı ortasına kadar 
tek şirket kote olmuştur. 2000 yılında ikinci şirket kota alınmıştır. 2001 yılı 
sonunda kote şirket sayısı ise 5’dir. 
 
Bu gelişmelerin ışığında, Malezya Sermaye Piyasası Otoritesi, sermaye 
piyasasını verimli hale getirmek için ülkede tek bir ulusal borsa olmasına 
karar vermiştir. Mesdaq Mart 2002’de Kuala Lumpur Borsası ile birleşmiş 
ve onun birinci ve ikinci piyasalarından ayrı olarak yüksek teknoloji 
şirketlerinin pazarı olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.  
 
Mayıs 2003 itibariyle, Mesdaq’ta işlem gören şirket sayısı 20’dir. Piyasa 
değeri 5 milyar $ ve yıllık işlem hacmi ise 2,4 milyar $ civarındadır.  
 
Mesdaq’ın Ortaklık Yapısı 
Mesdaq, üyeleri tarafından sahip olunan bir kooperatif şeklinde 
kurulmuştur. Kar amacı gütmeyen yapısında gelirlerini üye aidatları ve 
kotasyon ücretleri oluşturmuştur.  
 
Mesdaq’ın Yönetimi  
Mesdaq, tam yetkili özdüzenleyici kuruluş olarak görev yapmıştır. Yönetim 
Kurulu 9 kişiden oluşmuştur. 4 üye Maliye Bakanlığı’ndan, 5 üye de aracı 
kuruluşlardan seçilmiştir. Borsanın yönetiminden Yönetim Kurulu Başkanı 
sorumludur. Borsa Başkanı ise, günlük işlerin yürütülmesinde Yönetim 
Kurulu Başkanı’na yardımcı olur.  
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İşlem Sistemi  
Mesdaq’ın işlem sistemi piyasa yapıcılığı olmuştur. Küçük şirketlere 
likidite sağlamak amacıyla bu sistem benimsenmiştir. Ayrıca yatırımcılar, 
detaylı kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile korunmaya çalışılmıştır.  
 
Sonuç  
Şirketlerin Mesdaq’a olan isteksizliği çeşitli nedenlere bağlanmaktadır. 
Bunlardan en önemlisi yüksek teknoloji şirketlerinin Mesdaq yerine, risk 
sermayesi şirketleri yoluyla veya Singapur ve Hong Kong’taki yüksek 
teknoloji borsalarında halka açılmak yoluyla fon temin etmeyi tercih 
etmeleridir.  
 
Yüksek teknoloji borsası olmasa da, Kuala Lumpur Borsasının birinci ve 
ikinci piyasası da Mesdaq’a oranla daha fazla tercih edilmiştir. Halka 
açılmak isteyen şirketler, yeni kurulmuş olan Mesdaq’a kote olmak yerine 
ana borsa olan Kuala Lumpur Borsası’nda kote olmayı tercih etmişlerdir. 
Kuala Lumpur Borsası İkinci Pazarının kotasyon koşullarının uygun olması 
sebebi ile de şirketler önemli bir engelle karşılaşmamışlardır. Nitekim 
Mesdaq, 5 şirket ile Kuala Lumpur Borsası’na geçtikten sonra 2001 yılında 
7 şirket, 2002 yılında 8 şirket Mesdaq’a kote olmuştur. 
 
Mesdaq’ın başarısızlığı için gösterilen diğer sebep ise ilk kota alınan 
şirketin piyasa tarafından yüksek teknoloji şirketi olarak 
nitelendirilmemesidir. Mesdaq’ın, kuruluş sebebi olarak belirttiği amaçların 
dışına çıktığı, esnek davrandığı düşüncesi ile yatırımcılarda ve yeni kote 
olmak isteyen şirketlerde güven eksikliği doğmuştur.  
 
GENEL DEĞERLENDİRME 
Uluslararası uygulamalarda KOBİ’lerin sermaye piyasasına erişimi için 
ayrı pazarlar veya borsalar kurulması yaygın bir uygulamadır.  
 
KOBİ’ler için özel bir pazar veya borsa kurulması aşamalarında göz önüne 
alınması gereken faktörler şöyle sıralanabilir;  

 Ana borsa içinde bir piyasa olarak veya ayrı bir borsa olarak 
kurulması, 
 Kotasyon koşullarının ana borsaya göre esnekliği 
 İşlem sistemi 
 Kamuyu aydınlatma kurallarında ana borsaya göre esneklik 
 Şirketlerin talebi 
 Aracı kuruluşların talebi 
 Yatırımcıların talebi 
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Ana Borsanın Pazarı veya Ayrı Borsa  
KOBİ’lerin ana borsadan ayrı bir tüzel yapı içinde işlem görmelerinin en 
önemli sebebi mevzuattan kaynaklanan engellerdir. Örneğin Kore ve 
Tayvan’da ana borsanın kotasyon koşulları yüksek seviyelerde tutulduğu 
için KOBİ’ler ana borsaya girmemektedirler. Dolayısıyla KOBİ’lere özgü 
ayrı bir borsa kurulması gündeme gelmiştir.  
 
Ayrı borsaların dezavantajı ise, Mesdaq’ta görüldüğü gibi, aracıların ve 
şirketlerin yeni kurulmuş bir borsada ilk halka arzı yapmanın riskini almak 
istememeleridir. Yasal bir engel olmadığı sürece, ana borsada halka arz 
daha “güvenli” görülmektedir.  
 
Seçilmiş Ülkelerde Ana Borsa ve KOBİ Borsaları/Pazarları Karşılaştırması 

Ülke Borsa/Pazar 

Toplam 
Piyasa Değeri 

(myr. $) 

Ort. Şirket 
Değeri 
(mn. $) 

Şirket 
Sayısı 

İşlem 
Hacmi 

(myr. $) 
Asgari Sermaye 

Şartı  
Kore KSE 219 322 680 597 1,6 mn.$ 
  KOSDAQ 35 42 855 235 420.000 $ 

Almanya Deutsche Börse 686 734 934 1.212 yok/piyasa 
değeri şartı var 

  Neuer Markt 25 102 240 14 yok/piyasa 
değeri şartı var 

İngiltere LSE 1.801 793 2.272 4.001 yok/piyasa 
değeri şartı var 

  AIM 16 23 698 6 yok  
Yunanistan ASE 66 210 314 24 11,5 mn. $ 
  NEHA 0,21 35 6  580.000$ 
Malezya Kuala Lumpur 123 143 861 33 15 mn. $ 
  Mesdaq 5 255 20 2,4 0,5 mn. $ 
İspanya  Bolsa Madrid 438 226 1.940 1.047 1,2 mn. € 
  Nuevo Mercado 8 586 14 13 yok 

İtalya Borsa Italiana 468 2.044 229 653 yok/piyasa 
değeri şartı var 

  Nuovo Mercato 8 182 44 8 3 mn. €/piyasa 
değeri şartı var 

İsviçre Swiss Exchange  422 1.484 284 1,8 16 mn. €/piyasa 
değeri şartı var 

  Swiss Exchange 
New Market 0,83 92 9 0,2 1,6 mn. €/piyasa 

değeri şartı var 
Türkiye  İMKB 41 155 265 134 2,5 mn. $ 
  II. Ulusal Pazar 0,33 22 15 1,8 yok 
 
Ana borsa içinde bir KOBİ pazarı kurulmasının en önemli sebebi, mevcut 
borsanın bu işlevi yerine getirebilmesidir. Bu durumda, sermaye 
piyasasının boyutu ve yatırımcı talebi de yeni bir borsa kurulmasını 
gerektirecek boyutta olmamaktadır.  
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Özetle, incelenen örneklerde ayrı borsaların kurulması piyasada ortaya 
çıkan ihtiyaçların bir sonucudur. Başarılı olan NASDAQ ve KOSDAQ 
örneklerinde görüldüğü gibi, piyasa şartları gereğince oluşan bir tezgahüstü 
piyasa, ardından organize hale dönüştürülmüştür. KOSDAQ örneğinde 
olduğu gibi, devletin çok önemli teşvikler sağlaması piyasanın başarısında 
etkin olmuştur. 
 
Ayrı KOBİ Borsaları Karşılaştırması 
Borsa Sahiplik Yönetim İşlem Sistemi 
NASDAQ 
Europe 

NASDAQ 
Amerika ve aracı 
kuruluşlar 

20 kişilik Yönetim Kurulu, 
ortaklarca seçiliyor 

Piyasa yapıcılığı 
ve sürekli 
müzayede 

Kosdaq Aracı Kuruluşlar 
Birliği, aracı 
kuruluşlar, devlet 
kurumları 

11 kişilik Yönetim Kurulu, 
5'i bağımsız, 6'sı farklı 
kökenlerden 

Sürekli müzayede 

Rasdaq Aracı Kuruluşlar 
Birliğine ait 
kooperatif 

Aracı Kuruluşlar 
Birliğindeki Komite 

Piyasa yapıcılığı 

Mesdaq Üyelere ait 
kooperatif 

9 Kişilik Yönetim Kurulu, 
4'ü Finans Bakanlığı'ndan, 
5'i üyelerden 

Piyasa yapıcılığı 

 
RASDAQ, MESDAQ ve NASDAQ Europe örneklerinde görüldüğü gibi, 
piyasa ihtiyaçları oluşmadan kurulan yapılanmalar başarılı olamamaktadır.  
 
Ana borsanın pazarı olarak da ayrı borsa olarak da başarılı ve başarısız 
örnekler mevcuttur. Dolayısıyla, borsanın başarısı tüzel kişilik 
yapılanmasından ziyade diğer faktörlere bağlıdır.  
 
Kotasyon Koşulları 
İncelenen tüm örneklerde KOBİ pazar ve borsalarında kotasyon koşulları 
ana borsaya göre daha esnek olarak belirlenmiştir. Hatta AIM örneğinde 
görüldüğü gibi hiçbir finansal büyüklük koşulu olmadan da başarılı olmak 
mümkündür.  
 
İşlem Sistemi 
NASDAQ’ın başarısını yaratan etkenlerden biri olarak görülen piyasa 
yapıcılığı sistemi NASDAQ dışındaki uygulamalarda işlememiştir. Genel 
eğilim sürekli müzayede sisteminin esas alınması, ek olarak piyasa 
yapıcılığının kullanılmasıdır. MESDAQ ve RASDAQ örneklerinde 
görüldüğü gibi, tek başına piyasa yapıcılığı yeterli olmamaktadır. Buna 
karşın KOSDAQ, sadece sürekli müzayede sistemini kullanarak oldukça 
likit bir piyasa yaratmıştır.  
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Kamuyu Aydınlatma İlkeleri 
Başarısız olan KOBİ borsa ve pazarlarındaki en önemli sorun olarak 
yetersiz kamuyu aydınlatma kuralları gösterilmektedir. Örneğin 
Almanya’da Neuer Markt kurulduktan sonra beklenen gelişmenin 
sağlanamaması üzerine kamuyu aydınlatma ilkeleri ağırlaştırılmış ve 
yatırımcı ilgisi ondan sonra sağlanabilmiştir. KOBİ’ler zaten küçük 
boyutları ve yönetimsel sorunları ile yeterince riskli görüldüğünden, 
kamuyu aydınlatma kurallarında yumuşama yapılarak risk algılamasını 
artırmak tercih edilmemektedir.  
 
Genel eğilim, KOBİ’leri ana borsa ile benzer kurallara tabi tutmaktır. AIM 
örneğinde, kotasyon koşulu olmamasına rağmen, kamuyu aydınlatma 
kurallarından taviz verilmemiştir. AIM’in başarısının en önemli 
bileşenlerinden biri olarak kamuyu aydınlatmanın etkin kullanımı olduğu 
görülmektedir.  
 
Piyasa Talebi 
Borsaların başarısı için en önemli faktör arz-talep dengeleridir.  
 
En başta, yatırımcıların tasarruflarının bir kısmını bu tür piyasalarda 
değerlendirme arzusunda olmaları gerekmektedir. Risk sermayesi 
şirketlerine, ya da doğrudan KOBİ’lere fon sağlayabilecek kapasitede ve 
istekli bir yatırımcı kitlesi olmalıdır.  
 
İkinci olarak KOBİ’ler sermaye piyasasından finansman sağlamaya 
eğilimli olmalıdır. Stratejik ve finansal ortaklıklar kurma, halka açılma 
veya çeşitli sermaye piyasası enstrümanlarını kullanma yönünde arayışları 
olmalıdır.  
 
Üçüncü olarak, aracı kuruluşların bu piyasalarda aktif olarak yer almaya 
istekli olmaları, yeni ürünleri KOBİ’lere sunabilmeleri ve yatırımcılara bu 
ürünleri tanıtabilmeleri gerekmektedir.  
 
Devletin desteği KOBİ’lerin sermaye piyasası fonlarına erişimi için, Kore 
örneğinde görüldüğü gibi, çok önemli olmaktadır. Kore, sistemli bir devlet 
politikası çerçevesinde, piyasa ile ilgili her kesime çeşitli teşvik, destek ve 
kolaylıklar sağlamıştır. Piyasanın hızlı bir gelişim göstermesi KOBİ’leri ve 
sonuçta makroekonomik büyümeyi olumlu etkilemiştir.  
 
 
 
Alparslan BUDAK    Zeynep EMRE 
MÜDÜR YARDIMCISI   KIDEMLİ UZMAN 
ARAŞTIRMA VE İSTATİSTİK ARAŞTIRMA VE İSTATİSTİK 
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TTÜÜRRKKİİYYEE  SSEERRMMAAYYEE  PPİİYYAASSAASSII  
AARRAACCII  KKUURRUULLUUŞŞLLAARRII  BBİİRRLLİİĞĞİİ    

   
 
İstanbul, 21 Mayıs 2003      2003/712-073 
 
 
 
BİRLİK BAŞKANLIĞINA 
 
 
 
Konu : Çalışma Platformu ve Grupları hk. 
 
 
Birlik Yönetim Kurulu’nun 07 Mayıs 2003 tarih ve 64 sayılı toplantısında 
oluşturulmasına karar verilen Çalışma Platformu ve Gruplarının çalışmalarının 
Genel Sekreterlikçe koordine edilmesi ve raporlanmasına ilişkin esaslara aşağıda 
yer verilmiştir. 
 
1- Çalışma platformu ve gruplarının koordinasyonunun Yönetim Kurulu 

Üyelerinin başkanlığında, aşağıda belirtilen Genel Sekreterlik personeli 
tarafından yerine getirilecektir. 

 
 KONU Başkan Genel Sekreterlik 

1 
Sermaye Piyasasında Güven 
Unsurunun Pekiştirilmesine Yönelik 
Çalışma Platformu 

Metin Ayışık 

İlkay Arıkan 
Gökhan Büyükşengür 
Aslı Özkan 
Esra Esin Savaşan 

2 KOBİ’lerin Finansmanı Çalışma 
Platformu Alp Tekince 

İlkay Arıkan 
Alparslan Budak 
Zeynep Emre 

3 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları 
Çalışma Platformu Attila Köksal 

Turgut Tokgöz 
Ekin Fıkırkoca 
Süleyman Morbel 

4 Vergi ve Teşvik Çalışma Grubu Attila Köksal 
İlkay Arıkan 
Ekin Fıkırkoca 
Süleyman Morbel 

5 Borsaların Özelleştirilmesi Çalışma 
Grubu Halis Erenoğlu 

Turgut Tokgöz 
Alparslan Budak 
Zeynep Emre 

6 Haksız Rekabeti Önlemeye İlişkin 
Çalışma Grubu  Selim Ünver 

Turgut Tokgöz 
Gökhan Büyükşengür 
Aslı Özkan 
Esra Esin Savaşan 

 



2- Çalışma platformu ve gruplarının çalışmalarına ilişkin prensipler; 
 

a) Çalışma platformu / grubunun amaç ve konu başlıklarına ilişkin 
çerçevenin Platform/Grup Başkanı ve Genel Sekreterlik koordinasyon 
ekibi tarafından belirlenmesi, 

 
b) Toplantıların belirlenecek bir gündem çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve 

her toplantıda bir sonraki toplantıya ilişkin gündemin oluşturulması, 
 

c) Çalışma platformu / grubu üyelerinin görüşlerini bir sayfayı aşmayacak 
şekilde yazılı olarak sunmalarına imkan tanınması, 

 
d) Gerçekleştirilen toplantılara ilişkin “Toplantı Tutanağı” düzenlenmesi, 

 
e) İhtiyaç duyulması halinde ara raporların düzenlenmesi, 

 
f) Çalışma platformu / grubunun amaç ve çalışma konularına ilişkin alt 

çalışma komitelerinin kurulabilmesi, 
 

g) Çalışma platformu / grubu çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Birlik 
üyeleri nezdinde anket tekniği uygulanabilmesi, 

 
h) Çalışma platformu / grubunun bir çalışma planı oluşturması ve 

toplantıların saat 17:00’da başlatılması, 
 

i) Çalışma platformu / grubu üyeleri arasında iletişimin sağlanabilmesi 
amacıyla Birlik bilgi işlem sistemi üzerinden bir e-posta listesi 
oluşturulması, 

 
j) Çalışma platformu / grubunun amacı, üyeleri, toplantı notları ve 

raporlarına ilişkin bilgilerin Birlik internet sitesinde yayınlanması, 
 

k) Çalışma platformu / grubu çalışmaları neticesinde rapor düzenlenmesi, 
 
olarak belirlenmiştir. 
 
 
3- Çalışma platformu ve gruplarına ilişkin alt konu başlıklarının belirlenmesine 

yönelik yapılan çalışma sonucunda aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır.  
 
I - SERMAYE PİYASASINDA GÜVEN UNSURUNUN PEKİŞTİRİLMESİNE 

YÖNELİK ÇALIŞMA PLATFORMU 
 

1- Takas ve Saklama Riski  
2- TSPAKB Tahkim Kurallarının Belirlenmesi  
3- Borsa ve Borsa Dışı Uyuşmazlıklar, Aracı Kurum Kayıtlarının Delil Niteliği 
4- Kamuyu Aydınlatma ve Muhasebe Standartları  
5- Manipülasyon Tanımı ve İşlem Yasaklılar 
6- Kurumsal Yönetişim 



II - KOBİ’LERİN FİNANSMANI ÇALIŞMA PLATFORMU 
 

1- KOBİ’lerin Sermaye Piyasasından Finansman Sağlama Olanakları 
2- Türkiye İçin KOBİ Borsası Yapılanma Önerisi 

- İMKB içinde veya Bağımsız olarak 
- Kamu kurumu veya kar amaçlı şirket olarak 

3- KOBİ Borsasının Alternatifi 
 
 

III - VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI ÇALIŞMA PLATFORMU 
 

1- Sermaye piyasasının, vadeli işlem ve opsiyon piyasalarından beklentileri. 
a. Katkı 
b. Arz - Talep 

2- “Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları 
Hakkında Yönetmelik” düzenlemeleri. 

3- Piyasa işleyişine dair VOBAŞ tarafından yapılacak düzenlemeler. 
4- Piyasada işlem görecek ürünlere ilişkin esasların belirlenmesi. 
5- Borsa üyeliğine ilişkin esasların belirlenmesi. 
6- Takas merkezine ilişkin esasların belirlenmesi. 
7- Kurtaj tarifesinin belirlenmesi konusunda TSPAKB’nin rolü. 
8- Piyasa işlemlerinde güvenliğin sağlanması ve yatırımcının korunmasına 

yönelik tedbirler. 
9- Piyasanın teknolojik alt yapısının oluşturulması veya İMKB’nin mevcut 

olanaklarından faydalanılması. 
10- Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine dair vergisel düzenlemeler. 

 
 
IV - VERGİ VE TEŞVİK ÇALIŞMA GRUBU 
 

1- Türkiye’de sermaye piyasasının mevcut vergilendirme rejimi 
a. Sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesi, 
b. Sermaye piyasası kurumlarının vergilendirilmesi. 

2- Sermaye piyasası araçları ve kurumlarının vergilendirilmesine yönelik 
düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar. 

3- Sermaye piyasasının geliştirilmesine yönelik vergi politikaları hakkında 
görüş ve öneriler 

c. Mevzuat değişiklikleri, 
d. Arz ve talep yönlü teşvikler. 

 
 
V - BORSALARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU  
 

1- Dünyada Borsa Yapıları ve Trendler 
2- İMKB’nin Mevcut Yapısı 
3- İMKB için Model Önerileri 

- Mevcut yapıyı koruma/yeniden yapılandırma/özelleşme  
- Sahiplik (ortaklık) önerileri  
- Yönetim hakkı  



 
 
VI - HAKSIZ REKABETİ ÖNLEMEYE İLİŞKİN ÇALIŞMA GRUBU 

 
1- Komisyon oranlarının tarifeye bağlanması ve serbest bırakılması 

konusunun tartışılması 
2- Komisyonlara ilişkin yapılacak düzenlemenin Haksız Rekabet ve Rekabet 

Hukuku açısından irdelenmesi  
3- Türk Ticaret Kanunu ve Meslek Kuralları çerçevesinde Sermaye 

piyasasında gerçekleştirilen haksız rekabet fiilleri  
4- TSPAKB’nin haksız rekabetin önlenmesi konusunda alabileceği önlemler 
5- Birlik tarafından alınacak önlemlerin Rekabet Hukuku açısından 

incelenmesi. 
 
Değerlendirmenize sunarız. 
 
Saygılarımla, 
 
 
 
İlkay ARIKAN 
GENEL SEKRETER YRD. 
 
 

Uygun görüşle sunulur. 
../05/2003 

 
 

Turgut TOKGÖZ 
GENEL SEKRETER 

 
 
 
 

Yönetim Kuruluna Sevki Uygundur. 
.../05/2003 

 
 

Müslüm DEMİRBİLEK 
BAŞKAN 

 



 
KOBİ’LERİN FİNANSMANI ÇALIŞMA PLATFORMU 

12 HAZİRAN 2003 TARİHLİ  
TOPLANTI TUTANAĞI 

 
 
KOBİ’lerin finansmanına ilişkin öneriler geliştirmek üzere oluşturulan çalışma 
platformunun ilk toplantısı 12 Haziran 2003 Perşembe günü saat 17:00’de, Türkiye 
Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Büyükdere Cad. No:173 1.Levent Plaza, 
A Blok Kat:4 1.Levent – İSTANBUL adresinde 18 kişinin (Ek-1) katılımıyla 
yapılmıştır.  
 
Toplantı, Çalışma Platformu Başkanı Sn. Alp TEKİNCE tarafından açılmıştır.  
 
Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Komitede uzun 
zamandır küçük ve orta ölçekli şirketlerin finansmanı tartışılıyor. SPK’da da bu konu 
tartışılmakta. TOBB ve özellikle siyasetçiler nezdinde de alkış alan bir konu. Biz, 
herhangi bir popülizme kapılmadan işin teknik yönlerini değerlendirmeyi amaçladık. 
TSPAKB’deki arkadaşlarla çok verimli çalışmalar yürüttüğümüzü düşünüyorum. 
Komiteye tartışma zemini yaratmak amacıyla bir sunuş yapacağız. Sunuşu 
tamamladıktan sonra tartışmalara başlayacağız.  
 
TSPAKB Araştırma ve İstatistik Müdür Yardımcısı Sn. Alparslan BUDAK tarafından 
(Ek-2)’de yer alan “Uluslararası KOBİ Borsaları” sunumu yapılmıştır.  
  
Sunumdan sonra Sn. Alp TEKİNCE, üyelere gündemi aktarmış ve gündemdeki 
maddeler doğrultusunda görüşlerin ifade edilmesini talep etmiştir. Gündem maddeleri; 
1.KOBİ Borsası ana borsa içinde bir piyasa mı olmalı, ayrı bir yapı mı olmalı? 
2.İşlem sistemi nasıl olsun; sürekli müzayede, piyasa yapıcılığı veya birleşimi? 
3.Kotasyon koşulları nasıl olmalı? Ana piyasaya göre esneklik sağlanabilecek alan var 
mı? 
4.KOBİ Borsası şirket yapısında olacaksa ortaklık ve yönetim yapısı nasıl olmalı? 
olarak belirlenmiştir.  
 
Şu an Türkiye’de gelinen noktada SPK’nın 2003 yılında bir yönetmelik yayınladığı, 
bu yönetmelik çerçevesinde KOBİ borsasının ayrı bir borsa olarak örgütleneceği, 
sürekli müzayede sistemi yerine piyasa yapıcılığı sistemine dayanacağı şeklinde 
özetlenmiştir. Tartışılacak konuların bir kısmına SPK’nın fiilen karar vermiş durumda 
olduğu, ancak bu kararların kesinlik taşımadığı varsayılarak, bunların hepsinin 
tartışmaya açılacağı belirtilmiştir. Daha sonra Üyelere söz verilmiştir. Söz alan 
çalışma platformu üyelerinin konuya ilişkin görüşleri aşağıdadır.  
 
Oktay AYDIN (İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Ben maddelere girmeden 
önce olayı kafamda canlandırmaya çalışıyorum. Benim bildiğim kadarıyla İMKB’de 
bölgesel pazar var, yeni şirketler pazarı da var. Bütün altyapısı hazır. Neden ayrı bir 
borsa? Neden konu böyle bir tartışmaya geldi? Bunu anlayabilmiş değilim. TOBB’un 
projesi olabilir. O insanların istediği, KOBİ’lerin bir şekilde sermaye piyasasından 
fonlanması. Borsaları kursak da kurmasak da çalışmıyor. Sermaye piyasasından fon 
aktarım mekanizmalarını kurabilmişsek, yani kotasyon koşullarında esneklik 
sağlanması gerekiyorsa sağlansın. Var bizim piyasamız. İMKB’nin kendisi KOBİ 
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borsası. İSO 500 şirketin kaç tanesi İMKB üyesi? 20 tanesi. Geri kalan hepsi KOBİ. 
Bizim burda doğruları bir şeklide aktarmamız lazım. Bu insanların amacı bu şirketlere 
fon sağlamaktır. Hisse olur, tahvil olur. Bunun yollarını açalım, orada bırakalım.  
 
Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Siz sonuç olarak 
borsanın içinde zaten pazar var, o çalıştırılsın diyorsunuz. 
 
Oktay AYDIN (İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Evet. Sizin sunuşunuzda da 
tek borsa içinde mi, ayrı borsa olarak mı, başarıyı getiren o değil. Burada borsanın 
likiditasyon fonksiyonu vardır. Bu insanlara fon sağlanması isteniyor. Birincil 
piyasanın olması lazım. Biz bunların likidite fonksiyonunu İMKB içinde sağlayalım.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : Burda KOBİ Borsası ile sınırlanmış 
bir gündemle karşı karşıyayız. Oysa bizim çalışma platformu KOBİ’lerin finansmanı 
genişliğine ulaşmalı diye düşünüyorum. Bir borsa tartışması elbette olmalı ama 
KOBİ’lerin finansmanı konusunda görüşlerin oluşması gündemin ilk maddesi olmalı. 
Bu ilk madde, zaten arkasından eğer borsa olacaksa bu borsa nasıl olmalı sorusunu 
getirecektir. İzin verirseniz sayın Başkan bu ilk maddeyi böyle koyalım. Bir KOBİ 
tanımı çevresinde buluşmamız gerekiyor. Bunun ölçekleri var mı elimizde. Avrupa 
Topluluğu, diğer ülkeler, bizde nasıl tanımlanıyor?  
 
Şenol BİLGİÇ (Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : KOBİ’nin tanımı henüz 
yapılmış değil Türkiye’de. Ama gerçek olan şu; AB standartlarına göre Türkiye’nin 
%99.5’i KOBİ. Olay budur. İMKB, KOBİ Borsası. Burada standarta erişmek zor. 
Birincisi kayıtdışı bir durum var. Kayıda girmek istemiyorlar. Her banka KOBİ’lere 
farklı belgelerle kredi verir, çünkü hiçbir şeyin kaydı yok. Herkese verdikleri bilanço 
farklı. Kayda girmek istemezler. Maliye’den korkarlar. Dolayısıyla, kayıtdışılık 
KOBİ’lerde had safhada. Muhasebe standartı yok. Avrupa normlarında elle tutulur 
KOBİ standartının kavuşturulması için iyi bir envanter çalışmasının yapılması gerekir. 
Kimin neye ihtiyacı var? Finansman sorunu mu var. Bir çoğu da yanlış yatırım 
yapmaktan batıyor. Bu firmaların neyine finansman sağlayacaksınız? Mevcut sistem 
içerisinde KOBİ Borsası var. İMKB kendi içinde ayrıca İkincil Ulusal Pazar diye ayrı 
bir KOBİ Borsası kurdu. Burada da bu işlemler yapılabilir ama öyle bir dağınık yapı 
var ki, bu yapıyı bir araya getirmek zaman, çalışma ve uzmanlar kurulu 
gerektirmektedir. Son TÜSİAD toplantısında bunları şuraya indirgedik: Bir örnekle 
başlayalım, arkası gelir. Türkiye’nin şöyle bir özelliği var. Bir ilde bir yatırım 
yaparsanız, para kazanırsa, o ildeki parası olan herkes o işe yatırım yapar. Bu nedenle, 
güzel bir örnekle başlayalım. Son toplantıda, bir KOBİ’yi halka açalım, sonra gerisi 
gelir mantığına oturtmuştuk. Türkiye gibi kayıtdışı bir ülkede KOBİ standartına 
ulaşmak çok zor. AB normlarını sağlayan çok az şirket var.  
 
İbrahim HASELÇİN (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : AB komisyonu tanımda 
dört kriteri esas alıyor. Çalışan işçi, yıllık ciro, bilanço toplamı ve bağımsızlık. 1 ile 
249 arasında çalışanı olacak, yıllık cirosu 40 milyon €’yu geçmeyecek, bilanço 
toplamı 27 milyon €’yu geçmeyecek ve sermayelerinin %25’inden fazlası büyük 
şirketlere ait olmayacak. AB’nin tanımı buysa, İMKB’de bu tanıma girmeyen şirket 
sayısı 2 veya 3’tür.  
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Mert SÜZGEN (İMKB) : 2000 yıl sonu verilerine göre dolar bazında bir çalışma 
yapmıştık. Buna göre cirosu 50 milyon $’ın altında olan şirketlerin sayısı bizim 
borsadaki şirketlerin sayısının  %60’ı. Buna göre borsamız KOBİ borsası. 
 
İbrahim HASELÇİN (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Hazine de tanım 
yapmış. 10 ile 49 arasında çalışanı varsa küçük, 50 ile 249 arasında çalışanı varsa orta 
ölçekli işletme kabul ediyor Hazine. Bu ölçütler AB ile çok farklı.  
 
Murat ÖMÜRBEK (Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Hazine 
Müsteşarlığı’nın tanımında, sabit yatırım tutarı 600 milyar TL’yi aşmayan, çalışan 
sayısı olarak da 10 ile 250 arası çalışanı olan işletmeler KOBİ olarak tanımlanmıştır. 
Türkiye’de bu konuda 8 tane filan tanım var.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : Bir tanım da bu işin borsası yapacak 
herhalde. Asgari sermaye koşulu getirirse.  
 
Şenol BİLGİÇ (Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Tanımlara takılmamak 
gerekli, işin içinden çıkılmıyor. Bu toplantı da diğerlerine benziyor. Kayıtdışılık o 
kadar fazla ki, ciro, çalışan sayısına takılmamak gerekli. Ölçek çok esnek, 
bulamazsınız.  
 
İbrahim HASELÇİN (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Nasdaq, KOBİ Borsası 
değil, NYSE gibi bir borsa. Avrupa Nasdaq, Rasdaq, Malezya borsası başarısız 
örnekler. Bir Kosdaq başarılı. Orda da önce OTC piyasa oluşmuş sonra organize hale 
gelmiş.  
 
Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Kore’de borsa 
kurulurken Kore borsasına şu kriterlerde firmalar kote olabilir. Bunun dışındaki tüm 
şirketleri başka pazara mahkum etmiş.  
 
İbrahim HASELÇİN (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Bizim İMKB’de hangi 
şirket gelip de kabul edilmedi? Başka yerde borsa kurmanın alemi ne? Bir de merak 
ettiğim, buralarda batan aracı kurum yok mu, batan şirket yok mu, mağdur 
yatırımcılar yok mu? Bunları ortaya koymak lazım.  
 
Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Kottan çıkan bazı 
şirketlerle ilgili sayı vardı ama aracı kurum yok.  
 
İbrahim HASELÇİN (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Sermaye piyasasının 
özü kamuyu aydınlatmadır. Her yerde kotasyon koşullarının esnekleştirilmesinden 
bahsediliyor. Bu nedir? Kamuyu aydınlatmadan imtina mı edilecek?  
 
Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Kamuyu aydınlatma 
konusunda hiçbir ülkede kamuyu aydınlatma konusunda esneme yok. Hatta Alman 
pazarında sıkılaştırma var.  
 
İbrahim HASELÇİN (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Tüm dünya tek pazara 
giderken biz Türkiye’de her vilayete  borsa kuracağız. Böyle tarihin aksine bir gelişim 
içinde olunabilir mi? Açık ve net. Hiçbir maddenin tartışılmaması gerekir. KOBİ 
Borsası diye bir borsa olamaz. Bunu kabul etmemek lazım.  
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Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : Gündem maddelerini bunun için 
değiştirdim. KOBİ’lerin finansmanını ilk sıraya aldım. Bizi borsaya götürecek mi 
götürmeyecek mi, onu bulmak arzusundayım. Uzlaşılmış bir KOBİ tanımı yok. Bu 
nedenle eğer borsa kurulacaksa, kotasyon koşullarını belirlerken bir tanımlama 
yapacak. Eğer AB tanımları kabul edilirse, borsanın %60’ını kendine davet edecektir. 
Ya da o nitelikli şirketlere alternatif olacaktır. Yıllar önce işçi şirketleri vardı. İl 
düzeyindeki işçi şirketleri fiyaskoyla sonuçlandı. Kooperatif şeklinde oluşmuş, 
sahipsiz ve yöneticiler tarafından istismar edilmiştir. Arkasında bir yığın mağdur  
bırakmış uygulama. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız kaynakları ülkelerine 
aktarmak için bu yerel şirketlere ilgi gösterdiler. Bu ilginin var olduğu iddia ediliyor. 
Bu ilgi dolayısıyla kontrolsüz holdingler kuruldu. Şimdi bu ilgiyi borsaya çevirmek 
istiyorlar. Türkiye’de kayıtdışılık var, mülkiyet yapısının farklılığı var. Mülk 
edinmede farklılıklar var. İnsanlar paralarını kazanırlar, gayrımenkule, altına yatırırlar 
ama hiçbir zaman işletmelerinde tutmazlar. İşletmeleri gerçek durumlarını da 
yansıtmaz. Böylesi işletmeler Türkiye’de çok. Bu tür imkanları başka şeylerle 
yapamaz mısınız? Kredi mekanizması. KOBİ destekli krediler var. İl bazında KOBİ 
holdingler kurulamaz mı? Bunu organize eden kuruluşlar sermaye piyasası finansman 
olanaklarını bu yöne kanalize edemezler mi? Banka olabilir, risk sermayesi yatırım 
ortaklığı, girişim sermayesi olabilir, sermaye koyup, bu holdinglerden bir havuz sepet 
oluşturup, ulusal pazara getiremezler mi? Ya da girişim sermayesi bu konuda nasıl 
kullanılabilir. Doğruları bulmak için bu tartışmalarla başlayalım. Bu alternatif bir 
piyasa. Rekabeti getiren bir piyasa.  
 
Buğra BABAN (Riva Menkul Değerler A.Ş.) : Müslüm Bey’in söyledikleri çok 
doğru bir noktada. Türkiye şartlarında, Hazine’nin %20-30 risk primi ile borçlandığı 
bir ülkede bence küçük ölçekli bir şirketin değerlemesi zaten patronu memnun 
etmiyor. Memnun edecek değerlemeden yatırımcı mağdur oluyor. Belki de borçlanma 
oranını aşağıya çekecek şekilde, yatırımcıya cazibe sağlayarak, mesela convertible 
bonolar konusunda Türkiye’de pek bir şey yapılmadı. Bunu kendimize görev bilerek, 
yatırımcıyı da eğiterek, çıkartabiliriz. Artı şirketlere sağlanan kaynağın da çok iyi 
denetlenmesi gerekir. Özellikle küçük şirketlerde. Kurul da buna kısıtlamalar 
getirmeli. Sadece proje finansmanı için kullanılacak. Mesela işletme sermayesine 
giderse daha kötü sonuçlar olabilir. Şirketlerin başta verdiği hedefleri tutturamadığı da 
oluyor. Burada rating şirketlerinin kurulması gündeme gelebilir çünkü yatırımcının 
gözündeki risk seviyesini ne kadar aşağı çekerseniz, modelin işlemesini o kadar 
garanti edersiniz. Borsanın işleyişine gelene kadar borsanın likiditesi olacak mı, bu 
borsaya yatırımcı gelecek mi? Sıfırıncı sorular bunlar olmalı.  
 
İsmail TAVLI (Borsa Uzmanları Derneği) : Ayrı bir yerde KOBİ Borsası 
kurulması kaynak israfı. Kaynak, personel açısından masraf. KOBİ Borsasının, İMKB 
içinde teşkilatlandırılmasını öneririm. Madem İMKB’nin %60’ı KOBİ, piyasamızı da 
belli standartlar içinde ayırmalıyız. Madem ciro, özvarlık yapısı ile piyasalar 
oluşturuluyor. Bizim borsamızda da, bu unsurların ön plana çıktığı yapılar 
oluşturulmalı. KOBİ’yse, KOBİ piyasasına çekilmeli. Ayrı şehirlerde ayrı borsalar 
kurulacağına, İMKB’nin o illerde büroları olabilir. Yatırımcıları, şirketleri 
bilgilendirebilir. Danışma merkezleri şeklinde örgütlenme olabilir. Uzaktan erişim 
sayesinde herkes bilgisayarından her yere girip çıkabiliyor. Ayrı yerlerde 
örgütlenmeye gerek yok.  
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Ender ARSLAN (İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Uygun zaman gerekli. Erken 
gözüküyor. KOBİ’lerin finansman sağlama sorununu elimizin tersiyle de itmeyelim. 
Türkiye olarak finansal kaynakları kısıtlı bir ülkeyiz. Tanım önemli. Büyük ölçekten 
orta ölçeğe, orta ölçekten küçük ölçeğe doğru kaynaklarımızı kullanmalıyız. 
KOBİ’lerin finansman ihtiyacındaki tüm problemleri çözecek, belki uzun zamanda 
çözecek yol haritasına ihtiyaç vardır. Bunun şimdiden başlatılması gerekir. Diğer risk 
sermayesi ve bankaların kredi verebilme imkanına gelince, verenler var. Bir sürü 
hizmetini dışardan outsource eden büyük bir şirket bile, ismini büyük bir marka olarak 
bildiğimiz, KOBİ tanımına giriyor. Dolayısıyla, şu an işleyen mekanizmada KOBİ adı 
altında Türkiye’nin orta ölçeklilerine kayma var. Kayıtdışı önemli, şeffaflık önemli, 
muhasebenin kaydi takibi önemli. Bunları küçüğe indirgediğinizde takip edebilmeniz 
önemli. KOSGEB’in vergilerden elde ettiği önemli gelirler var. Özel sektör bankaları 
ile birlikte, ki mevzuat buna uygun değil, bir fon oluşturarak B grubu KOBİ’lere fon 
sağlayabilir. Uzun bir süreç olabilir ama o zaman gündemin maddelerini tartışabilir 
hale geliriz.  
 
Mert SÜZGEN (İMKB) : KOBİ piyasasının, ister İMKB bünyesinde ister dışında 
olabilmesi için arz ve talep olması gerekiyor. Bizim konumuz KOBİ’lerin finansmanı. 
Arz kısmında KOBİ var. KOBİ’leri arz kısmına çekmeye çalışıyoruz. Hisse senedi, 
tahvil yolu ile sermaye piyasasından fon sağlasınlar. KOBİ’leri arz kısmına çekmemiz 
zor. Sermaye piyasaları, sağlıklı idari ve mali yapıya sahip şirketlerin işlem gördükleri 
piyasalardır. KOBİ’lerin birçok sorunu var. Birincisi kayıtdışılık. Bunun dışında 
finansmana gelmeden önce yönetim, bilgi ve teknolojiye ulaşım sorunları var. 
Öncelikle iyi bir şirket yapısı kazandırmamız gerekir. Bunu her KOBİ için yapmak 
uzun bir süreç. Zaten KOBİ’lerin buna ne kadar gönüllü olduğu da tartışılır. Direkt bir 
KOBİ değil de KOBİ’lere kaynak sağlayacak büyük bir şirket. İl bazında olabilir, 
sektör bazında olabilir, kendine iştirak etmiş olan KOBİ’leri borsaya getirir. Bir de 
talep yönü var. Kaynak yaratmamız lazım. İMKB’nın yarattığı kaynak, bırakın 
KOBİ’leri, mevcut şirketlere de yetmiyor. Sermaye birikiminin kıtlığını biliyoruz. 
Özel yabancı fonlar var. Şirkete yatırım yapıp, belli büyüklüğe ulaştıktan sonra halka 
arz eden fonlar var. Burada kaynak yaratacak belki devlet olabilir veya kurulacak 
KOBİ Finansmanı A.Ş. kaynak yaratmaya yönlendirilebilir. Bu yapı üzerinde 
yoğunlaşırsak daha hızlı çözüme gidebiliriz.  
 
Şenol BİLGİÇ (Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : KOBİ A.Ş. diye bir firma 
var. 7 trilyon parası, sürekli hazine bonosuyla çoğalıyor. Bizim önerimiz; KOBİ A.Ş. 
adı altında iştirakleşme ve bunun halka arz edilmesi, toplanan paralarla da sisteme 
yeni üyelerin alınması, böylece sistemin büyütülmesidir. Bir diğer öneri de Garanti 
Fonu oluştulması ve oluşturulacak bu fona da TOBB, TÜSİAD, Halk Bankası, İMKB, 
TSPAKB gibi kaynakları olan kuruluşların davet edilmesidir.  
 
Okan ALTAŞLI (Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Kayıtdışılık en büyük 
sorun. Bir takım vergi teşvikleri ile bu sorun kaldırılabilir. Eskiden kote şirketler için 
vergi avantajı vardı. Şimdi bu da ortadan kalktı.  
 
Mete BİLGİÇ (KOSGEB) : Mevzuat, KOSGEB kaynaklarının plase edilmesine 
imkan vermiyor. Son uygulama olarak, kaynaklarımızı faiz farkı iadesi sistemini ile 
sanayiye aktarıyoruz. KOBİ Yatırım A.Ş. gerçekten işlevsiz. 7 trilyonu var ama bunun 
5-6 trilyonu faaliyet dışı gelirden elde edilmiştir. Kuruluşun fonksiyonu ayrı. 
Profesyonel danışmanlık oluşturulamadı. KOBİ tanımı konusunda Avrupa normları 
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var. Ankara 2-3 yıldır uyum mevzuatı konusunda çalışıyor. Finansman boyutlu 
çalışmalarda, Avrupa Yatırım Bankası desteklerinde farklı kriterleri baz alıyorlar. 
TOBB tarafından yapılan kanun teklifi çalışması literatür bazlı bir çalışma. Ciro 
rakamları var. Enflasyonu tek haneli rakamlara indirememiş bir ülke için ciro 
rakamlarından bahsetmemek gerekli. Herkes kendi hedef kitlesine göre tanım 
geliştirmiş. Tek bir tanım çerçevesinde ısrar etmenin yararlı olmayacağını 
düşünüyorum. Gündem KOBİ borsasıdır. Bu borsanın kurulmasına yönelik haklı 
eleştirilere rağmen, paranın bu borsaya çekilebilmesi için arz ve talep mekanizmasını 
yaratabilmek gerekir.  
 
Murat ÖMÜRBEK (Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : KOBİ’lerin 
finansmanı için borsa doğru çözüm değil. SPK’da yapılmış etüd var ama sistem 
hayata geçirilememiş. KOSGEB’in çalışmasına göre KOBİ’ler Türkiye’deki 
istihdamın %50’sini, ihracatın %8’ini, finansmanın %3’ünü, ve toplam katma değerin 
%35’ini oluşturuyor. Bunları halka açarsak, küçük yatırımcıya yıkacağımız yük fazla 
olur. KOBİ A.Ş.’nin biraz daha hayata geçirilmesi. %65’i TOBB’un, geri kalanlar da 
Halk Bankası ve Halk Leasing’in. 7 trilyon sermayesi olan bir yer. Kaynaklar az ise, 
hangi iskonto oranı ile hisse senedi ihraç edebileceksiniz? KOBİ’leri ihraç edilebilir 
hale getirmemiz gerekir. Convertible bonds olabilir. TOBB’un sermayeye katılması, 
elini taşın altına sokması gerekir. Kurulmuş Kredi Garanti Fonunun geliştirilmesi 
gerekir. Bankaların da, bu kadar sorunlu kredi ile uğraşırken, KOBİ’lere kredi 
vermesini beklemek büyük hayalperestlik olur. Şu anda, menkul kıymet ihraç 
edeceğimiz noktada değiliz. Öncelikle risk sermayesi odaklı olmalıyız. Sadece 
finansman değil, bilgi, yönetim de aktarılmalı.  
 
Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : KOBİ geniş bir konu. 
Birlik olarak bu konuyu sermaye piyasası açısından ele aldık. KOBİ’lerin genel 
sorunlarına ilişkin katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Teşkilatlanmış tezgahüstü 
piyasanın kurulmasına itirazı olan var mı?  
 
İbrahim HASELÇİN (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Organize piyasaya 
gerek yok. OTC’ye gidecek şirketler İMKB’ye geliyor. Her şehirde bir borsa kurmaya 
kalkarsanız, banker krizinden daha büyük bir krizle karşılaşırsınız. Toplantı 
KOBİ’lerin sorunlarının tartışılacağı yer değil. İlla sermaye piyasasından yararlanmak 
istiyorlarsa, önce İMKB’yi düşünelim.  
 
Oktay AYDIN (İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : KOBİ’nin finansman 
sorunlarını çözemeyiz. Bizim işimiz de değil. Biz tüccarız, alım satım işlerine aracılık 
yaparız. Uygun buluyorsak, I. Piyasadan fon sağlamalarına aracı oluruz. Bizim tek 
fonksiyonumuz var. İMKB var, gözaltı pazarının adını değiştirelim. Normal şirketler 
için Borçlanma Senedi Piyasası çalışmıyorken, herhalde KOBİ’ler için böyle bir talep 
yoktur.  
 
Fevzi ÖZTÜRK (Bizim Menkul Değerler A.Ş.) : Bütün konuşulanlar bir noktaya 
geliyor. KOBİ finansman tekniklerinde, halka açarız, onları fonlarız. Ben yatırımcı 
olsam, tanımadığım firmaların hisse senetlerini niye alayım? Aynı şekilde %20-30 
reel faizli Hazine bonosu/tahvili varken niye KOBİ tahvili/bonosu alayım? Çok eski 
ve geniş bir sermaye piyasamız yok ama şu an için KOBİ’leri halka açmanın doğru 
olacağını düşünmüyorum. Ama yine de çalışma yapmakta her zaman fayda var.  
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Şenol BİLGİÇ (Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : TOBB’da geçen yıl yapılan 
toplantıda, KOBİBANK kuralım dendi. O zaman itiraz ettik çünkü Halkbank var. 
Burada da İMKB bu iş için yeterli. II. Ulusal Pazar, KOBİ ile ilgili, var. Bu Pazar 
daha da esnek hale getirilerek, KOBİ’ler için daha uygun hale getirilebilir. Burada 
esas sorun kayıtdışılığın yaratacağı sorunlar. Küçük yatırımcının korunması için özel 
tedbirler alınıyorsa, bu tür şirketlerin borsaya, İMKB’ye taşınması daha doğru 
olacaktır. Mevcut sistemin bile denetimi zor. Yapıyı daha da karmaşık hale 
getirmemek gerekir. Pazar arayışından çok, finansmana mı ihtiyaçları var, yeniden 
yapılanmaya mı ihtiyaçları var, bu standartın oturtulması lazım. Bir tane örnek şirketi 
halka arz ederek, sermaye piyasasından yararlandırılarak yapılan başlangıç daha 
faydalı olur.  
 
Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Şimdiye kadar yapılan 
konuşmalardan şu sonucu çıkarmak mümkün. KOBİ’ler henüz bir finansman 
modelinden yaralanmaya hazır değiller. Toplulaştırarak, holding olabilir, il bazında 
örgütlenme olabilir, bunları finansman modelinden yararlanır hale getirelim.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : İMKB’da asgari sermaye şartı 3.5 
trilyon. 2 milyon € diyelim. Ancak KOBİ’ler için sermaye veya karlılık şartı yok. 
Borsa kurulacaksa, KOBİ tanımını zaten yapıyorsunuz. Siz KOBİ dediğiniz zaman 
anlamı var, finansmanı siz sağlıyorsunuz. Piyasa yapıcılığı sistemi de diğer ülkelerde  
terkedilmiş. Piyasa yapıcılığı, manipülasyonun kurumsallaşmış halidir, benim 
kanaatime göre. Neden? Çünkü siz alıyorsunuz, fiyatı belirliyorsunuz. Tehlikeledir. 
Bu konuda da konsensüs var. Kayıtdışılık, mülkiyet anlayışı, yönetim anlayışı 
nedeniyle birtakım isteksizlikler olacaktır.  
 
Şenol BİLGİÇ (Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Çok uzun zamandır 
tartışılan konu. Bu konuda büyük bir ağabey gerekiyor. Uzmanlaşmış bir A.Ş. olsun. 
Gaziantep, Denizli, Kayseri’de çok güzel firmalar var. Riskli bu ülkede çok güzel 
paralar kazanıyorlar. Vakıf Risk Sermayesi de başarılı oldu.  
 
Mete BİLGİÇ (KOSGEB) : Vakıf Risk, 4 şirkete yatırım yaptı, dördü de battı.  
 
Oktay AYDIN (İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Kapitalizmin zirveye 
ulaştığı noktada finans piyasaları vardır. Ben bu işi feasible buluyorsam girerim. 
 
Murat ÖMÜRBEK (Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Yabancı fonlar, 
bizim şirketleri küçük buluyor.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : Pilot uygulama, Gaziantep, Denizli, 
Konya’da KOBİ A.Ş. kurulsun. Bunları İMKB’da halka açalım. Borsa olarak 
gelmesinin birtakım politik nedenleri olabilir.  
 
Okan ALTAŞLI (Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Holdingin yapısı nasıl 
olacak? Yeni şirketler mi olacak? İştirak edecek şirketlerin denetiminin zor olacağını 
düşünüyorum. Private equity şirketleri 3-4 şirketin altından kalkamıyorlar. 
Kayıtdışılık Türkiye’de çok karlı. Bu karlılığın azaltılması gerekiyor.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : Kamuyu aydınlatma, kurumsal 
yönetim ilkeleri gelecek.  
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Şenol BİLGİÇ (Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Anadolu’nun genel bir 
özelliği var. Başarılı bir örneğin arkasından geliyorlar.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : Bu konuda politik bir istek de var.  
 
Buğra BABAN (Riva Menkul Değerler A.Ş.) : Risk sermayesi, projeye fikir 
aşamasında yatırım yapar. Sekize bir oranında başarılı olur. Türkiye’de yatırım 
yapılıyor. Doğru yatırım olmadığı için ister şirket, ister holding olsun, küçük yatırımcı 
mağdur oluyor. Bu nedenle, sağlanacak kaynağın proje finansmanı şeklinde olması 
gerekir.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : En kolayı bu iş olmasın demek ama 
SPK’nın borsa dışı teşkilatlanmış piyasalar kurulsun şeklinde düzenlemesi var. Piyasa 
yapıcılığı sistemini getirmişler. TOBB, Antep, Denizli ve Konya’da KOBİ 
borsalarının kurulmasına öncü olmuştur. Böyle bir borsanın çalışmayacağı oybirliği 
ile söyleniyor.  
 
Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Bu tip borsaların 
çalışması için teşvikler gerekiyor. Norveç’te, KOBİ pazarında, talep tarafını 
canlandırabilmek için alım/satım karının %50’si iskonto ediliyor. Brezilya’da 
KOBİ’lere yatırım yapan özel fonlara vergi teşviği var. Helsinki’de de KOBİ’lere 
çalışan sayısına göre teşvik var.  
 
Mete BİLGİÇ (KOSGEB) : KOBİ borsalarının orta vadede ulusal borsaya gelişini 
planlamalıyız. Söylenmek istenen, ciddi bir paranın batacağı. KOBİ’lere ayrı bir borsa 
olsun. Kalkınma ve Yatırım Holding A.Ş. olabilir.  
 
İsmail TAVLI (Borsa Uzmanları Derneği) : KOBİ Borsası zaten var. İMKB, KOBİ 
Borsası. KOBİ Borsası kurulmak isteniyorsa, İMKB içinde KOBİ pazarları, Denizli, 
Konya, Antep, Maraş pazarları açılabilir. Bu bölgeler içinde temsilcilikler açılabilir. 
KOBİ’yi geliştirmek lazım, kaynak aktarmak lazım ama her yere de kaynak 
aktarılmaz. Bu konuda bir talep varsa, lüzumsuz masrafa girilmeden, bu bölgelere 
sempati yaratılır. Toplam vergiler içinde hisse senedinden elde edilen gelir %1’in 
altındadır. Bu vergiler kalksaydı, borsaya olan ilgi artardı. Sonuç olarak, İMKB’de 
ayrı pazar olarak olmalıdır. İşlem sistemi sürekli müzayede olsun. Kotasyon koşulları 
minimumda, kamuyu aydınlatma ve denetim maksimumda olmalı. Vergi teşvikleri, 
kayıtlı ekonomiye geçişi sağlar.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : KOBİ Holding neden İMKB içinde 
işlem göremesin? 
 
Şenol BİLGİÇ (Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Bu pazar İMKB içinde 
olsun. Sürekli müzayede devam eder. Ek olarak piyasa yapıcılığı olabilir. Kotasyon 
koşulları zaten belli. Yabancı yatırımcı yok. Mevcut borsa zor işliyor.  
Murat ÖMÜRBEK (Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Ayrı borsa 
olmasın. Yeni şirketler pazarında olabilir. Müzayede sistemi olsun. Kotasyon koşulu 
yok. Kamuyu aydınlatma arttırılmalı. KOBİ’lerin finansmanı için oluşturulacak 
holdingin yönetim kurulunu tartışmamız gerekir.  
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Mete BİLGİÇ (KOSGEB) : Bu konuyu gündeme getiren TOBB. Bu bölgelerden 
gelen talep var. Bizim duygusu, sahiplenme duygusu esas burda.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : KOBİ borsası ayrı borsa olmaz. 
TOBB kuruyorum dedi. SPK da evet dedi. Şirketi kurdular, askıda kaldı. Bunları 
anlatmamız gerekir. TOBB’a, Konya’ya, Antep’e, Denizli’ye gidip anlatılabilir. 
Güncel, gündemde olan bir konu. Raporumuz SPK’ya cevap olacak.  
 
Mert SÜZGEN (İMKB) : SPK’nın OTC yönetmeliği yayınlandı. İMKB olarak aynı 
sistemi 1996’da kurduk ama yürümedi. Bu şartlarda bunun da başarılı olacağını 
zannetmiyorum.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : Bu modelde çok hassas olmalıyız. 
Suistimaller olabilir. Bu piyasa kontrol dışında olursa, inanılmaz şeyler çıkabilir.  
 
Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Sonuç raporu ivedi 
olduğu için gelecek hafta toplanabiliriz. 
 



Uluslararası KOBİ
Borsaları 

Haziran  2003Haziran  2003

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 
ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ 



2TSPAKB

Uluslararası uygulamalarda KOBİ Borsaları;

şirketlerin boyutuna (KOBİ)

geçmişine (Yeni Şirketler)

sektörüne (Teknoloji), 

özgü kurulabilmektedir. 

Bu şirketler mevcutlara göre daha riskli 
görüldüğünden ayrı bir pazar veya ayrı bir tüzel 
yapı içinde işlem görmektedirler. 

Genel Durum
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Ana Borsa İçinde KOBİ Pazarları

Borsa Ülke
Ait Olduğu 
Borsa

Kuruluş 
Tarihi

Kote 
Şirket 
Sayısı

Piyasa 
Değeri 

(mn. €)
AIM İngiltere Londra Borsası 1995 698 16.000
Athens Stock Exchange Yunanistan Atina Borsası 2001 1 50
Neuer Markt Almanya Deutsche Börse 1997 327 50.000
Nuevo Mercado İspanya Madrid Borsası 2000 13 17.000
Nuovo Mercato İtalya İtalya Borsası 1999 45 13.000
Stockholmsborsen New Market İsveç Stockholm Borsası 1998 22 291
Swiss Exchange New Market İsviçre İsviçre Borsası 1999 15 4.000
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Ana model NASDAQ. 

NASDAQ Japonya 2001’de kapanıyor.

NASDAQ Europe (eski EASDAQ) başarılı değil, 
“erken bir girişim” olarak değerlendiriliyor.

NASDAQ Almanya kurulmak üzere. 

Ayrı KOBİ Borsaları

Borsa Ülke
Kuruluş 
Tarihi

Kote 
Şirket 
Sayısı

Piyasa 
Değeri 

(mn. €)
Nasdaq Europe Belçika 2001 36 2.700
Rasdaq Romanya 1996 4.717 2.200
Kosdaq Güney Kore 1997 843 31.000
Mesdaq Malezya 1999
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Yapısal Karşılaştırma 
Borsa Sahiplik Yönetim İşlem Sistemi
NASDAQ Europe NASDAQ Amerika 

ve aracı 
kuruluşlar

20 kişilik Yönetim 
Kurulu, ortaklarca 

seçiliyor

Piyasa yapıcılığı ve 
sürekli müzayede

Kosdaq Aracı Kuruluşlar 
Birliği, aracı 

kuruluşlar, devlet 
kurumları

11 kişilik Yönetim 
Kurulu, 5'i bağımsız, 

6'sı farklı 
kökenlerden

Sürekli müzayede

Rasdaq Aracı Kuruluşlar 
Birliğine ait 
kooperatif

Aracı Kuruluşlar 
Birliğindeki Komite

Piyasa yapıcılığı

Mesdaq Üyelere ait 
kooperatif

9 Kişilik Yönetim 
Kurulu, 4'ü Finans 
Bakanlığı'ndan, 5'i 

üyelerden

Piyasa yapıcılığı
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1961 yılında SEC, NASD’yi OTC piyasaları 
organize etmek için görevlendiriyor. 

1971 yılında işlemler başlıyor.

Çift taraflı kotasyon, piyasa yapıcılığı sistemi ve 
emir girişi.

2000 yılında NASDAQ, NASD bünyesinden ayrılıp 
kar amaçlı şirket haline geliyor.  

20 kişilik Yönetim Kurulu.

NASDAQ 
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3,600 civarında kote şirket.

Piyasa değeri 2001’de 2,9 trilyon $, 2002’de 

2 trilyon $.

1,000 civarında aracı.

300 civarında piyasa yapıcısı.

Yıllık işlem hacmi 2001’de 11 trilyon $, 2002’de 

7,2 trilyon $.

2002 yılı gelirleri 800 milyon $, net kar 43 milyon $.

NASDAQ 



8TSPAKB

1996 yılında EASDAQ kuruluyor. 

“Avrupa’nın ortak piyasası” olma amacında. 

2001 yılında NASDAQ Europe oluyor. 

Önce piyasa yapıcılığı, Ekim 2002’den itibaren 
piyasa yapıcılığı ve müzayede.

Kotasyon için en az 2 piyasa yapıcısı gerekiyor.

NASDAQ-Europe
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36 şirket kote, 8 şirket kot dışı işlem görüyor.
Piyasa değeri 3 milyar $.
Ortalama günlük işlem hacmi 300.000 $.
Aracı kuruluş sayısı 2001’de 67, şu an 50.
Mevzuat açısından Belçika Banka ve Finans 
Komisyonu’nun denetimine tabi.
İkinci aşama NASDAQ-Europe Piyasa Otoritesi. 
Kuralları belirliyor.
Üçüncüsü Borsa Piyasa Denetim Grubu. Günlük 
operasyonlar ve piyasa denetiminden sorumlu

NASDAQ-Europe
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KSDA (Aracı Kuruluşlar Birliği) 1953 yılında 
kurulmuş.
1991’de OTC piyasa faaliyette, 1997’de organize 
KOSDAQ Borsası kuruluyor. 1999’da şirketleşiyor. 
Kore Borsası’nda kotasyon koşulları ağır olduğu için
KOBİ’ler kote olamıyor. 
KSDA kotasyon ve gözetimden sorumlu, “politika 
belirleyici”.
KOSDAQ Yönetim Kurulu ikincil piyasa işleyişinden 
sorumlu, “uygulayıcı”. 

KOSDAQ 
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KOSDAQ-Ortaklık Yapısı

%7,1Kore Menkul Kıymetler Bilgi İşlem 
Şirketi

%9,5Kore Takas ve Saklama Merkezi
%10,4Kore Aracı Kuruluşlar Birliği
%16,6Kore Menkul Kıymet Finans Şirketi 

%23,8Küçük ve Orta Ölçekli Şirketleri 
Geliştirme Federasyonu 

%32,629 Yerli Aracı Kurum
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12 kişilik KSDA Yönetim Kurulu’nun 5 üyesi 
kamu tarafından belirlenmekte, 7 üye aracı 
kuruluşlardan seçilmektedir. 

KOSDAQ Yönetim Kurulu 11 kişi. 5 bağımsız üye 
akademisyenlerden, 1 üye KSDA yönetiminden, 1 
kişi Risk Sermayesi Birliği’nden, 1 üye KOSDAQ 
Borsası’ndan, 1 üye Küçük İşletmeleri Geliştirme 
Federasyonu’ndan (KOSGEB muadili), 1 üye 
kurumsal yatırımcılar tarafından önerilmektedir.

KOSDAQ-Yönetim 
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Elektronik sürekli müzayede.
Piyasa yapıcısı veya benzeri bir sistem (spesiyalist) 
yok. 1996’da kaldırılmış. 
KSDA’de 39 asil üye, 25 özel üye, 46 sınırlı üye 
(aracı kurum dışı), toplam 110 kurum.
KOSDAQ’ta işlem yapan 43 yerli, 20 yabancı 
aracı kurum var. 
Hisse senetlerinin %60’ı bireysel, %5’i yabancı, 
%35’i kurumsal yatırımcılarda. İşlem hacminin 
%95’i bireysel yatırımcılarca yapılıyor. 

KOSDAQ-İşlem Sistemi 
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1997-1998 krizinden sonra devlet KOSDAQ’a
önem veriyor. 

Kote şirketler yıllık karın %50’sine kadarını “Zarar 
Rezervi” ayırarak vergiden düşebiliyor.
Aracılar için “due diligence” süreci kolaylaştırılıp, 

cezalar azaltılıyor.
Risk sermayesi yatırımcılarına temettü ve sermaye 

kazancı teşvikleri getiriliyor. 
Devlet kendisi “risk sermayesi fonları” kuruyor ve 

yatırımcı olarak piyasada yer alıyor. 
Devlet kurumları “girişim şirketi sertifikası” veriyor. 

“Girişim şirketleri” daha uygun koşullarda kote oluyor. 

KOSDAQ-Teşvikler 
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1996 yılında Amerika yardımı ile, Romanya’da 
Sermaye Piyasası oluşturmak ve Özelleştirme 
Programına destek olmak amacı ile kurulmuş. 

Kitlesel Özelleştirme Programı kapsamında 7.000 
şirket ve 16 milyon hissedara hizmet vermeyi 
amaçlamakta. 

Sahibi 76 üye aracı kuruluş tarafından kurulan 
Aracı Kuruluşlar Birliği. 

Şirketleşme çalışmaları yürütülmektedir.

RASDAQ
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4,717 şirket işlem görmekte. 1996-2003 arasında 
toplam 5,918 şirket kote olmuş, 1,201’i kottan 
çıkmış.

Toplam piyasa değeri 2,2 milyar $.

Yıllık işlem hacmi 100-150 milyon $, günlük 
ortalama 500-600 bin $ civarında.

İşlem sistemi piyasa yapıcılığı.

Takas T+3. Merkezi Takas Kuruluşu yapıyor. 
Hisseler kaydi sistemde. 

RASDAQ
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Bölgesel yüksek teknoloji borsası olma amacında.

1997 yılında yasal altyapı kuruluyor.

1999 yılında faaliyete geçiyor.

2001’e kadar tek şirket kote. 

İşlem sistemi piyasa yapıcılığı.

Üyelere ait kooperatif şeklinde yapılanmış.

Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyenin 4’ü Finans 
Bakanlığı’ndan.

MESDAQ
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Sermaye piyasasını verimli hale getirmek için 
Malezya Sermaye Piyasası Otoritesi tek bir ulusal 
borsa olmasına karar veriyor.

2002’de Kuala Lumpur Borsası’na devrediliyor. 

MESDAQ
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1995 yılında Londra Borsası içinde bir Pazar 
olarak kurulmuş. 

8 yılda 700 şirket kote olmuş (50 yabancı), piyasa 
değeri 16 milyar $, günlük işlem hacmi 20 mn. $. 

Sürekli müzayede ve piyasa yapıcılığı.

Kotasyon koşulları çok esnek. 

AIM
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Sürekli olarak “görevlendirilmiş danışman” ve 
aracı kurum bulundurmak zorunlu.
Şirketle ilgili sorumluluk “görevlendirilmiş 
danışmanda”.
Hisse transferi serbest olmalı.
Başvuru formu doldurmalı. 
Yıllık sabit bir Borsa aidatı ödemeli 
(5.000-50.000 £ arası, şirket değerine göre). 
Kamuya açıklama yükümlülükleri önemli. 

AIM-Kotasyon Koşulları
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Genel eğilim ana borsa içinde bir piyasa. 

Başarılı borsa;
Şirket sayısı
Piyasa değeri
İşlem hacmi
Üye sayısı, yüksek.

Başarılı örnekler piyasanın ihtiyaçlarından 
kaynaklanıyor.

Başarısız örnekler zorlama ile veya piyasa 
koşullarından erken.

Sonuçlar
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Başarılı olmak için ana piyasa içinde veya ayrı 
olarak yapılanması önemli değil. 

Başarılı olmak için teşvikler ve diğer destekler 
(danışmanlık, eğitim vb.) çok önemli.

İşlem sisteminde sürekli müzayede ve piyasa 
yapıcılığının bir arada olması likiditeyi sağlıyor. 
Tek başına piyasa yapıcılığı yeterli değil. 

Sonuçlar
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Üç kesimin ihtiyacına cevap vermeli;
Şirketler
Yatırımcılar
Aracılar

Dördüncü kesim olan devletin desteği başarıyı 
artırıyor. 

Sonuçlar
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1. KOBİ Borsası ana borsa içinde bir piyasa mı 
olmalı, ayrı bir yapı mı olmalı?

2. İşlem sistemi nasıl olsun; sürekli müzayede, 
piyasa yapıcılığı veya birleşimi?

3. Kotasyon koşulları nasıl olmalı? Ana piyasaya 
göre esneklik sağlanabilecek alan var mı?

4. KOBİ Borsası şirket yapısında olacaksa ortaklık 
ve yönetim yapısı nasıl olmalı?

Gündem
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KOBİ’LERİN FİNANSMANI ÇALIŞMA PLATFORMU 

18 HAZİRAN 2003 TARİHLİ  
TOPLANTI TUTANAĞI 

 
 
KOBİ’lerin finansmanına ilişkin öneriler geliştirmek üzere oluşturulan çalışma 
platformunun ikinci toplantısı 18 Haziran 2003 Perşembe günü saat 17:00’de, Türkiye 
Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Büyükdere Cad. No:173 1.Levent Plaza, 
A Blok Kat:4 1.Levent – İSTANBUL adresinde 17 kişinin (Ek-1) katılımıyla 
yapılmıştır.  
 
Toplantı, Çalışma Platformu Başkanı Sn. Alp TEKİNCE tarafından yapılan (Ek-2)’de 
yer alan sunumla açılmıştır.  
 
Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Kore, Almanya, 
İngiltere, Yunanistan, Brezilya, Malezya ve Türkiye örneklerinde ana pazar ve KOBİ 
pazarı incelenmiştir. Türkiye’nin İMKB pazarındaki ortalama piyasa değeri diğer 
ülkelerin ana pazarlarından küçüktür. İMKB’nin II. Ulusal Pazarı da diğer ülkelerden 
küçük. Başarılı örnek Kore’de kotasyon koşullarına bakıldığında, Kosdaq’ta asgari 
sermaye şartı 420.000$. İMKB’de böyle sermaye şartı yok. Mayıs 2003 itibariyle 
Kore Borsasının piyasa değeri 219 milyar $, Kosdaq’ın 35 milyar $. İşlem hacmi de 
1’e 2 oranında, Kore Borsasında 164 milyar $, Kosdaq’ta ise 87 milyar $. Halka açık 
şirket sayısı Kosdaq’ta 855. Bu iş çok büyük teşviklerle yürüyor. İMKB’de kotasyon 
şartlarında sermayenin 3.5 trilyon TL olması gerekiyor. II. Ulusal Pazarda böyle bir 
sermaye şartı yok. Bu toplantı için yapılandırılmış bir gündemimiz var. Gündem 
maddelerine evet/hayır şeklinde görüşlerinizi almak istiyoruz. 
 
1. Gündem Maddesi: KOBİ’lerin Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı veya 
toplulaştırılmış yapılarda (Holding/Kalkınma ve Yatırım A.Ş.) şeklinde örgütlenip 
İMKB’ye girmesi konusunda görüşünüz olumlu mudur? (3 kişi HAYIR demiştir.) 
 
İsmail TAVLI (Borsa Uzmanları Derneği) : Ben taraftar değilim. Borsaya açılacak 
KOBİ’lerin yolunu uzatmış oluyoruz. Her KOBİ’yi kayıtdışında olan, güvenilmez 
olarak görmememiz gerekir. Ortaklıklar şartı öngörülmeden oluşturulacak piyasaya, 
kamuyu aydınlatmayı ön planda tutan bu piyasaya KOBİ’lerin girmesi gerekir diye 
düşünüyorum.  
 
Buğra BABAN (Riva Menkul Değerler A.Ş.) : Holding yapısında halka açtınız, söz 
gelimi 20 şirket var. Bu 20 şirketin yatırım alanları, finansman ihtiyaçları birbirinden 
farklı olacak. Holding yönetimine bağımlı olacaklar. Yatırımcının da seçici olduğunu 
düşünürsek, mesela yabancı fonlar, sektör bazında spesifik yatırımlar yapmak 
istiyorlar. Medya sektörünü istiyorlar da, demir-çeliği istemiyorlar. Böyle bir 
serbestiyi kaldırıyor. Bence bu da yeterli bir argüman. 
 
Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Aynı sektör içinde 
toplulaştırılmış bir holding yapısı sizin argümanınızı giderebilir.  
 
Buğra BABAN (Riva Menkul Değerler A.Ş.) : Bence yabancı yatırımcı 
çağrılacaksa, büyüklük açısından işi kolaylaştırır ama artısı var, eksisi var.  



 2 

Selim Ünver (Censa Menkul Değerler A.Ş.) : Ülkemizde sermayenin bir araya 
gelmesinde büyük zorluklar var. Bu anlamda bireysel yatırımcı tipi daha çok 
görülüyor Türkiye’de. Aynı şey şirketleşmede de geçerli. Bir araya getirme fikrini 
benimsemiyorum.  
 
Fevzi Öztürk (Bizim Menkul Değerler A.Ş.) : Benim bu noktada bir çekincem var. 
Belli bir büyüklüğe ulaşmış KOBİ bu konsolide yapının içinde yer almak istemezse, 
bunun alternatifi olmalı. İçinde birçok şirket olacak, denetlenmesi zor olacak. İlk 
aklıma gelenler bunlar bu yapı ile ilgili.  
 
İlhami Koç (İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : KOBİ’lerle 1999’dan beri 
ilgileniyoruz. Bulduğumuz çözüm Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı modeli oldu. 
Küçük şirketler halka açılamıyor. Şirketlerin 3 evresi oluyor. 1. evre proje-kuruluş, 2. 
evre büyüme, 3. evre de olgunlaşmadır. 3. evredeki şirketlerde sorun yok, onlar halka 
açılabiliyor. Sorun 1.ve 2. evredeki şirketlerin borsaya gelmelerindedir. 1. evredeki 
şirketler için en iyi çözüm risk sermayesidir. KOBİ borsalarının kökeni Nasdaq’a 
dayanmaktadır. Nasdaq da Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına dayalıdır. Risk 
sermayesi, şirketlere yatırım yapmış, sadece para koymayıp kurumsallaşma 
sağlamışlardır. Şirket bir yere gelmiştir. Sonra da bu şirketleri halka açmışlardır. 1. 
evredeki şirketler için kesin çözüm risk sermayesidir. 2. evredeki şirketler için risk 
sermayesi de olabilir, halka arz da olabilir. Bu şirketten şirkete değişebilir. A şirketi 
direkt halka açılabilirken, B şirketi toplulaştırılmış bir modelin içine girebilir. Bu aynı 
zamanda piyasanın da kararıdır. Biz bu toplulaştırılmış modeli uygun buluyoruz. 
KOBİ borsalarına taraftar değiliz. Onların işleyeceğine de inanmıyoruz. Her ile 
üniversite istemek gibi bir şey oldu. Zaten İMKB’deki çoğu şirket KOBİ. KOBİ’lerin 
ister kendileri, ister risk sermayesi şeklinde borsaya gelmeleri imkanı var. Bu varken, 
yanında başka bir model kurmaya gerek yok.  
 
2. Gündem Maddesi: KOBİ’lere hizmet vermeye yönelik pazarlarda veya 
piyasalarda işlem sistemi olarak sürekli müzayede ile piyasa yapıcılığı sistemi 
arasında tercihiniz nedir? (Karma veya sürekli müzayede sistemi olmasına karar 
verilmiştir.) 
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : İşlem sistemi konusunda, İMKB’de 
işlem sistemi belli, sürekli müzayede. Ancak Borsa Dışı Teşkilatlanmış Piyasalara 
ilişkin düzenlemelerde piyasa yapıcılığı var. İkisinin avantaj ve dezavantajları var. 
 
Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Başarılı örnek Kore’de 
önce piyasa yapıcılığı sistemi uygulanmış, sonra da sürekli müzayedeye dönülmüştür. 
Karma yapı birkaç borsada, Nasdaq’ta ve Almanya Neuer Markt’da var.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : Sadece piyasa yapıcılığı şeklinde bir 
sistem konulursa, bunun fevkalade sakıncalı sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. 
KOBİ diye tanımladığımız ortamda, piyasa yapıcılığı diye bir sistem getirirseniz, 
fiyatlama konusunda çok soru işareti getirecektir. Derin olmayan piyasalarda, halka 
açıklık oranının düşük olduğu hisselerde, piyasa yapıcılığına kurumsallaşmış 
manipülasyondur şeklinde yaklaşıldığını da hatırlatmak isterim.  
 
İlhami Koç (İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Borsa kurulurken çok tartışılmış. 
Sürekli müzayede sisteminin Türk insanının yapısına daha uygun olduğunu 
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düşünmüşler. Geçen zaman da onları haklı çıkarıyor. Belki piyasa yapıcılığı sistemi 
olsaydı, bu kadar başarılı bir borsa olmazdı. Küçük şirketlerin likidite problemi 
oluyor. Bunu aşamadık. Piyasa yapıcılığı desek bile piyasa yapıcısı bulabilecek 
miyiz? Elini taşın altına koyacak biri gerekiyor. Teşvik edilmesi gerekir. O zaman 
bazılarında haklar olacak, diğerlerinde olmayacak. Bu tür problemler olacak. Bu 
nedenlerle, piyasa yapıcısı ortaya çıkmayacağı için sürekli müzayedenin daha uygun 
olacağını düşünüyoruz. Gönüllü var mı? Ben zannetmiyorum.  
 
Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Gönüllü var mı? Ben 
de soruyorum. Herhalde yoktur. Piyasa yapıcılığının, sermaye yeterliliği konusunda 
ciddi kıstaslara tabi olacağını düşünüyorum. Bu nedenle cazibesi son derce az olabilir.  
 
3. Gündem Maddesi: KOBİ’lerin işlem göreceği pazarlarda kamuyu aydınlatma 
kuralları mümkün olduğunca ağırlaştırılmalıdır. Katılıyor musunuz? 
 
Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Bu kurumlar 
kurumsallığı son derece zayıf kurumlar. Bu kurumların halka açılma durumunda, 
kamuyu aydınlatmada sorunlar olabilir. Yanıltıcı, yanlış bilgiler verilebilir. Bu 
nedenle kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini ağırlaştıralım diye düşündük.  
 
Şenol BİLGİÇ (Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Daha ağırlaştırmaya gerek 
yok. Şirketlerin manevra alanını kısıtlamaya gerek yok. Kayıtdışılıktan yeni çıkmış 
olacaklar, birtakım kurallara adapte olmakta zorlanabilirler. Sıkboğaz edilirlerse bu 
şirketler ve daha sonradan gelmek isteyenler bu piyasaya gelmekten vazgeçeceklerdir. 
Ulusal pazardaki kurallar, SPK denetimi ile devam ettirilmelidir.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : Aksine II. Ulusal Pazar ve Yeni 
Şirketler Pazarında kamuyu aydınlatma yükümlülükleri hafifletilmiştir. 
 
Mert SÜZGEN (İMKB) : Dünya borsalarına baktığımızda, KOBİ’lerin büyük 
şirketlere göre kamuyu aydınlatma yükümlülükleri daha ağırlaştırılmış durumda. 
SPK, Özel Haller Tebliğ taslağını görüşe açtı. Oldukça ağırlaştırılmış bir tebliğ. 
Ağırlaştırmadan çok, bilgiyi vermeme, bilgiyi saklama, gizleme durumu oluyor. 
Burda bir danışman veya ortak sorumlu tutabilirsek, veya özel durum açıklamalarında 
onlara yardım edecek danışman olacak bir sistemi oluşturulabilir mi? Özel Haller 
Tebliği son hali ile yasalaşırsa, oldukça ağır. 3 ayda bir mali tablolarını açıklıyorlar. 
KOBİ’lere her ay açıklattırırsak, bilanço açıklamaktan başka bir şey yapamazlar.  
 
Alparslan BUDAK (TSPAKB) : Londra’nın AIM örneği benzer şekilde. Kotasyon 
koşulları yok. Şirket kotta kaldığı sürece danışmanla çalışmak zorunda ve danışman 
şirketin borsa ile olan ilişkilerini yürütüyor. Bu iş zorunlu.  
 
İlhami Koç (İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Yeni Özel Haller Tebliğ taslağı 
çok ağır. Bundan daha ağır bir durum olamaz. Çok kapsamlı. Mevcut şirketler bu 
tebliği uygulayabilsinler, yeter. 
 
Mert SÜZGEN (İMKB) : Eğer böyle bir zorunluluk getirirsek, KOBİ’lere 
danışmanlık verme görevini ya aracı kurumlar yapacak ya da bağımsız denetim 
şirketleri yapacak. Bunu da tartışırsak iyi olur. Aracı kurumlar nasıl yaklaşır buna? 
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Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : AIM örneğinde, 
borsanın önerdiği danışmanlar var. Şirket bunlar arasından seçiyor. Hatta, maliyetleri 
de borsa paylaşıyor.  
 
Şenol BİLGİÇ (Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : 1. maddede toplulaştırılmış 
yapıda kurumsallaşmayı öngörüyoruz. Danışmanlık olabilir ama çok ağır kamuyu 
aydınlatma yükümlülükleri olmasın. KOBİ piyasaya gelmez.  
 
Okan ALTAŞLI (Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : AIM’deki danışmanlar 
kimlerdir? Hukuk firmaları mı yoksa başa firmalar mı? 
 
Alparslan BUDAK (TSPAKB) : Genelde aracı kurumlar. Borsa danışmandan da 
para alıyor. Onaylanmış aracı kurum olabilmek için borsaya belli açıklamalar 
veriyorsunuz, personelin nitelikleri gibi ve yıllık aidat ödeniyor. Açılacak şirketler de 
borsaya para ödüyor. Danışmana da ödüyor. Dolayısıyla, danışman olmak aracı 
kurumun gelirlerine de olumlu katkıda bulunuyor. Borsa, halka açık şirketten daha az 
para alıyor.  
 
Mert SÜZGEN (İMKB) : Biz de bu piyasayı teşvik etmek için borsa paylarında 
indirime gidebiliriz. 
 
Mevcut kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin, özellikle yeni tebliğ taslağının, 
oldukça ağır olduğuna ve daha fazla ağırlaştırılmamasına karar verilmiştir.   
 
4. Gündem Maddesi: KOBİ konusundan bağımsız olarak sermaye piyasasının 
büyütülmesinde Borsa Dışı Teşkilatlanmış Piyasaların rolü konusunda düşünceleriniz 
nelerdir? 
 
Okan ALTAŞLI (Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Borsa Dışı 
Teşkilatlanmış Piyasaların cazibesini neler oluşturabilir diye düşündüğümüzde önce 
maliyetler geliyor. İMKB’deki şu anki maliyetler, başka bir tarafın böyle bir cazibe 
yaratmasına uygun değil. Borsa Dışı Teşkilatlanmış Piyasaların sermaye piyasasını 
büyütmeyeceğini düşünüyorum.  
 
İlhami Koç (İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Dünya’da, KOBİ piyasaları 
mevcut piyasalara göre teknolojiyi kullandılar. Daha sonra da mevcut piyasalar da 
kendi teknolojik altyapılarını geliştirdiler ve üstelik de bir araya gelip birleştiler. 
Dünya, birleşme trendi gösterirken ayrı borsaya gerek yok.  
 
İsmail TAVLI (Borsa Uzmanları Derneği) : Bölge borsalarının psikolojik olarak 
katılım sağlayacağı için olumlu buluyorum. Ama fayda-maliyet açısından 
bakıldığında, faydası maliyetinden az. Tahvil tescil payları olmasaydı, İMKB bu 
kadar ucuz maliyetle çalışmazdı. Bu tip gereksiz masraflara gerek yok. Mevcut 
borsanın içinde bölge ile ilgili pazarlar açılabilir.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : Bu anket çalışmasını tüm 
üyelerimize göndererek onların da görüşlerini alabiliriz ve nabzı tam tutarız. 
 
Buğra BABAN (Riva Menkul Değerler A.Ş.) : Geçen toplantıdan beri hisse senedi 
finansmanı üzerinde duruyoruz. Riskli şirkete uygulanacak sermaye maliyeti yüksek 



 5 

olacaktır. Değerleme konusunda şirket patronu ile yatırımcı arasında görüş 
farklılıkları olacaktır. Paralel yürütülmesi gereken çalışmalardan biri de borç 
finansmanıdır. KOBİ’lere daha cazip gelecektir. Bankalardan niye kredi alamıyorlar, 
risk sorununu nasıl altedebilirler. Hepsinin bağımsız denetime tabi olması Türkiye’nin 
kapasitesi üzerinde olur ama rating sistemine dahil olabilirler. Belli bir finansman 
sağlayabilir ve zamanla gelişecektir. Dünyada da böyle olmuştur. 
 
İbrahim HASELÇİN (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Herkesin mutabık 
olduğu konu KOBİ borsası veya borsa dışı teşkilatlanmış piyasa olmasın. Bunların 
fonksiyonunu şu anda İMKB karşılıyor. Kotasyon koşullarının olmadığı piyasaya 
gelen giden yok. KOBİ borsalarının oluşması için öncelikle kendiliğinden oluşmuş 
piyasaların oluşması gerekiyor. Daha sonra bunları organize olmuş piyasanın içine 
çekmek gerekiyor. Yozgat’ta, Konya’da felaket derecede hisse senetleri alınıp, 
satılıyor. Acaba hiçbir borsa, piyasa gerektirmeden aracı kurumlara, 1986 öncesindeki 
gibi yetki verilse, borsada olmayan şirketlerin hisselerini kendi belirledikleri fiyattan 
alıp-satsalar ve sonra da işlem hacmi yüksek olan hisseyi borsaya çekseler. Veya 
Anadolu’da öyle bir patlama noktasına gelsin ki, ancak o zaman İMKB dışında bir 
borsa oluşturulsun. Bu düşünülemez mi? 
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : Burada önemli bir çıkarım var. O 
zaman OTC var. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’deki bazı 
holdinglere, şirketlere yatırım yaptığı biliniyor. Bunlar OTC piyasada alınıyor, 
satılıyor. Bunun İMKB dışında teşkilatlanmasına yönelik soru var. Soru 1; OTC var. 
Soru 2; bunun teşkilatlanmasına ihtiyaç var. Soru 3; sürekli müzayede buna hizmet 
etmiyor, piyasa yapıcılığı sistemi olmalıdır. Soru 4; İlk aşamada Denizli-İzmir-
Gaziantep borsasıydı. Şimdi Denizli-Gaziantep-Konya konuşuluyor. İl düzeyinde 
finans market olacaklar. İşin bu kısmına gelindiğinde, bu borsa kim tarafından 
kurulacak, ortaklık yapısı nasıl olacak, üyelik yapısı nasıl olacak? Bunların baştan 
konuşulması gerekir. KOBİ pazarı var bizde, II.Ulusal Pazar. Ek maliyete gerek yok.  
 
İbrahim HASELÇİN (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Niye OTC market, 
bugüne kadar borsaya taşınamadı? Niye gelmiyorlar? Bugün İMKB’deki birçok 
şirketten daha büyük olan Yimpaş niye borsaya gelmiyor?  
 
Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : İMKB’de KOBİ pazarı 
niye çalışmıyor sorusuna İMKB’den Mert Bey arz-talep tarafına bakalım diyerek 
tartışma ortamı yaratmak istemişti. Şimdi bunu tartışabiliriz. 
 
İbrahim HASELÇİN (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : O şirketler, resmi 
denetim altına girmek istemiyorlar. Ama bunları alıştırmak lazım, çekebilmek gerekir. 
Önce organize olmayalım, sonra olalım. 
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : Sadece kayıtdışılık mı sorun, 
fiyatlandırma olamaz mı? 
 
İbrahim HASELÇİN (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : İtiraz etmiyorum. 
Yimpaş merkezi yapıyor, onun yerine aracı kurum yapsın alışverişi.  
 
Mert SÜZGEN (İMKB) : Talep yönünde de sorun var İMKB’de. Geçen senenin 
verilerine göre ISO-500’ün 132-133 tanesi İMKB’de işlem görüyor. Geriye kalan 300 
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küsur şirketi İMKB’ye çekememişiz. Sistemin temel sorunları var, bunlar KOBİ’leri 
de etkiliyor. Borsanın küçüklüğü, sermayenin yetersizliği.  
 
Murat ÖMÜRBEK (Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : OTC piyasaların 
İMKB’ye çekilmesine sıcak bakmıyorum. Türkiye’nin sermaye birikimi sorun. İşlem 
hacmi ve piyasa değeri düşüklüğünden bahsediyoruz. Farklı yatırımcı türlerine göre 
pazar farklılaştırmasına gittiğinizde, İMKB’nin derin olmayan derinliğinde bir sorun 
yaratmış olacağız. Tezgahüstü piyasaları kabullenip, sistem içine çekmeye çalışmak 
İMKB için çok olumlu bir hareket değil. KOBİ’lerin sermaye finansmanı sosyal bir 
işlev değil. Bu ticari bir faaliyet. Ne olursa olsun KOBİ’leri borsaya getirmek zorunda 
değiliz. Burada pazar kurulmuş, pazarın şartları belli. Gelmek isteyen II. Ulusal 
Pazara gelirdi. Sorun talep yönünde. Bu şirketleri neyle iskonto edip, hangi değerden 
kime açacaksınız? OTC’leri kabullenmek doğru gelmiyor. İkincisi de KOBİ’lerin 
finansmanı sosyal bir işlev değil.  
 
Selim Ünver (Censa Menkul Değerler A.Ş.) : Şirketler, dışardan finansman 
sağlayacaklar, halka açılacaklar, bu finansmanı kullanacaklar, yatırımcıya bir şey 
vermeyecekler. Bu şirketler yatırımcıya ne vermişler? Hiçbir şey vermemişler. 
Sermaye artırmışlar. Yatırımcının sermaye piyasalarına kattığı rakam 23 milyar $ 
civarında. Sermaye piyasalarının yatırımcılara kattığı rakam nedir? Burda sorun 
yatırımcıya paranın ödenmemesi, temettünün dağıtılmaması. Burda esas nokta, 
yatırımcıyı kollayarak sermaye piyasasını büyütmek olmalı.  
 
Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Uluslarararası 
örneklerde teşvikler çok önemli. Hem talep hem arz tarafında. Brezilya ve Norveç’de 
vergi teşvikleri var. Ekstra vergi teşvikleri ile piyasa gelişebiliyor 
 
Mert SÜZGEN (İMKB) : İMKB bir kamu kurumu ve görevlerimiz arasında sermaye 
piyasasını büyütmek de var. 12-13 ilde KOBİ’lere halka açılma ve borsada işlem 
görme konusunda toplantılar yaptık, şirketlere borsa hakkında bilgi verdik. Pastayı 
büyütmek açısından aracı kurumlara da görev düşüyor. Niye başarılı olmadık? 
Kurumsal yatırımcı eksikliği de İkinci Ulusal Pazarın ve Yeni Ekonomi Pazarının 
gelişmemesinde rol oynamıştır. Bu pazarlar kurulduğunda risk sermayesi yatırım 
ortaklığı ve bireysel emeklilik tebliğleri çıkmamıştı. Kurumsal yatırımcıların fonlarını 
borsaya aktarmalarını sağlayacak teşvikler de önemli. Bu talep yönü. Bir de arz yönü 
var. Halka açık şirketin vergi avantajı kalmadı.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : OTC var. OTC ayrıca 
teşkilatlanmalı mıdır? Bu OTC’ye hep KOBİ diye baktık ama buna mevcut OTC’nin 
örgütlenmesi olarak bakılıyor. Yani başka bir sisteme dayanan, ayrı bir borsa olmalı 
mıdır? 
 
Okan ALTAŞLI (Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : OTC var diyorsunuz 
ama ben bunları Sermaye Piyasası Kanunu dışında yapılan faaliyetler olarak 
görüyorum.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : Eskiden işçi şirketleri vardı. 
Almanya ve yabancı ülkelerde satıyorlardı. Şimdi de bazı şirketler, holdingler var. 
Başarılı veya başarısız. Bir piyasa var. Hisse senetleri alınıp satılıyor. Fiyatlamalar 
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var. Pazar var. Bazen fiyaskolar da olabiliyor. Geçen yıl Endüstri Holding gibi. Yani 
OTC var. Bu nedenle Aracı Kuruluşlar Birliği’nin rolünü de bulmamız gerekir.  
 
Okan ALTAŞLI (Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Yurtdışındaki sermaye 
birikimlerini Türkiye’ye çekmiş gruplar var. Bunları nasıl kanun ve nizam ve düzen 
içinde kullanabiliriz? Bunu konuşmamız gerekir.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : İki türlü kayıt var. Bir halka açıklık, 
ikincisi de ikinci pazarının oluşması ile ilgili. Şirketlerin ortak sayısı 250’den fazla 
olunca, Kurul kaydına giriyorlar. SPK kaydında böyle şirketler var. İMKB faaliyete 
geçmeden önce, Akal, Aksa, Rabak gibi şirketlerin hisseleri satılırdı, fiyatları 
gazetede yayınlanırdı. OTC’ydi. Şimdi de yayınlanmıyor ama böyle bir pazar var. 
Bunun ikinci eli de var. Bu neden İMKB’ye gelmiyor? 
 
Murat ÖMÜRBEK (Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Güçbirliği 
şirketleri var. Halka açık şirket haline getirip, kurul kaydına aldırıp, arzında başarı 
olmadı. OTC, islami kesimin bir yatırım aracı olarak çıkıyor karşımıza. Sonuç olarak, 
SPK’na tabiler ama denetlenmiyorlar. Yakalanırsa denetleniyorlar. Bunları piyasaya 
çekmek için yumuşama göstereceksek ben bunun olumlu bir hareket olacağını 
düşünmüyorum.  
 
İbrahim HASELÇİN (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : SPK kaydında 850 
şirket var. Konuştuğumuz 850 ile 300 arasındaki 550 şirket. Ankara bizden bir adım 
önde. Mevcut OTC piyasa organize hale gelmeli kararını vermiş durumda. Tebliğ 
çıkmış. Bu noktada ne yapabiliriz, onu konuşmalıyız. Birlik bu işe karışacak mı? 
Ucundan mı tutacak? Tartışmaları ilerletmek açısından söylüyorum.  
 
İlhami Koç (İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Borsa dışında bir pazar kursak da, 
şirketler gelmeyecek, çünkü kayıt içine girmek istemiyorlar. Risk sermayesi şirketi 
olarak yatırım yapmak istediğimiz zaman, yok diyorlar, bize yatırım yaptığınız zaman 
kayıt içine gireceğiz, rakiplerle mücadele edemeyiz diyorlar. Risk sermayesinin 
yatırım yaptığı şirketlere de kurumlar vergisinden bir takım muafiyetler sağlanması 
için Maliye Bakanlığına yazı yazdık. Arz tarafında teşvik gerekiyor. Esasında devletin 
de kazancı var. Daha önce hiç vergi almadığı şirketlerden vergi almaya başlıyor. 
Bunların bir kısmı cemaat şeklinde yapılanmalar. Bunlar kazancın faizde 
değerlendirilmesini ve başkalarının gelmesini istemiyorlar. Herkese açık olmak 
istemiyorlar. Fiyat da bir unsur. Şirket için ne kadar güzel. Şirket kendi fiyatını kendi 
belirliyor. Etrafındaki kitle de bunu kabul ediyor. Birkaç şirket de, SPK’ya kayıtlı, 
durumları fena değil, ama ortaklık yapısını bozmak istemiyor. Halka açık ortaklar da 
var. İstediği zaman sermaye artırımı yapıyor. Borsa dışında piyasa kurmak bir şeyi 
halletmeyecek ama Ankara buna inanıyor ama ben zararın neresinden dönülse kardır 
diyorum.  
 
Selim Ünver (Censa Menkul Değerler A.Ş.) : Devletin zulmü, insanları kayıtdışılığa 
itiyor. Bunun örneği var. Altın Borsası kuruldu. Bir burdaki işlem hacmine bakın, bir 
de Kapalıçarşı’daki işlem hacmine bakın. Kayıtdışılık cezbediyor. Bunun da haklı 
sebepleri var tabi. Ben Censa Menkul Değerler olarak, son üç yılda 3 milyon $ vergi 
ödemişim, bana da 500 bin $ kalmış. Böyle bir zulüm varken, kayıt altına girerler mi? 
Sermaye piyasasına giren pişman, girmeyen pişman. Çıkmak isteyince çıkamıyoruz. 
İstedikleri borsayı kursunlar. Biz içinde olduğumuz piyasayı geliştirmeye bakalım. 



 8 

Mevcut büyük şirketleri halka arz edemez durumdayken, bir de bunlarla 
uğraşmayalım.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : Bir piyasa olduğu zaman, bu piyasa 
ister istemez aracı kurumlarla çalışacak. Böyle bir piyasaya biz hangi ölçülerde 
girmeliyiz? Uluslararası örneklerde, OTC piyasaların sahibi Aracı Kuruluşları 
Birlikleri. Aracı Kuruluşlar Birliği, bunun uzağında mı kalmalı, yoksa sahip mi 
çıkmalı? 
 
İbrahim HASELÇİN (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Bırakın kursunlar 
diyebiliriz ama 2-3 sene sonra o piyasa çalışmayacak. Şirketler batacak. Sonra 
İMKB’ye yükleyecekler. Senaryo bu. Bunun için Birlik bu işe tüm ağırlığını koymalı.  
 
Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Yatırımcıları Koruma 
Fonu var. Bu fon sadece mevcut İMKB’deki şirketler için geçerli ama yeni piyasa 
kurulduğu zaman ordaki şirketleri de kapsayacak mı? Takasbank’ta aracı kurumların 
havuz hesabını kapsayacak mı? Sonuçta, Takasbank’a takas görevi verilecek, ve 
buraların maliyetleri aracı kurumlara pay edilecek. Olumsuz senaryo ihtimalleri var. 
Birlik olarak bu işin içinde yer almayalım diyen var mı? (1 kişi olmayalım dedi) 
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : Oybirliği ile KOBİ borsası çalışmaz 
dediğimize göre niye hala bu mevzuatlar çıkıyor, toplantılar yapılıyor, TOBB 
uğraşıyor? Bu alternatif borsa olacak. Bunun en iyisi Nasdaq’tır. O zaman bunda 
yönetimsel anlamda Birlik söz sahibi olmalıdır. Yönetim sermayesi olmalı ya da 
yönetimin bağımsız yöneticiler tarafından yapılması sağlanmalıdır. Böylesine bir 
sahiplenmeyi de yapacağımız anket çalışmasıyla üyelerimize sormamız gerekir. Kritik 
bir konu.  
 
Selim Ünver (Censa Menkul Değerler A.Ş.) : Bize bu konu ile ilgili bir talep geldi 
mi? İster misiniz diye talep geldi mi? 
 
Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Tebliği çıkmış 
durumda. Eski yönetime, kurulacak KOBİ şirketine ortak olur musunuz diye bir talep 
geldi.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : Vadeli işlemlere benzer bir modelin 
SPK tarafından düşünüldüğünü biliyorum. Vadeli işlemlerde ürün var, halbuki bu spot 
piyasa. İMKB’nin ya rakibi, ya tamamlayıcısı, ya da alternatifi olur. Bunu İMKB’nin 
geleceği ile ilgili de düşünüyoruz. Bu bakımdan da, buranın yapılanmasına önem 
vermeliyiz. OTC piyasaların yönetiminde olacaksak, bütünüyle olmalıyız. Belki iki 
borsayı birleştiririz sonra. 
 
Selim Ünver (Censa Menkul Değerler A.Ş.) : Bütünüyle olacaksak, biz 
yönlendireceksek bu konuları, olalım ama vadeli işlemlerde olduğu gibi figüran 
rolünde olacaksak, hiç girmeyelim, bulaşmayalım bu konuya.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (TSPAKB Başkanı) : Birlik yönetimi olarak anlayışımız, 
konuların her zeminde tartışılması. Vadeli işlemler borsası kuruldu. Orda ortaklık 
yapısı ile ilgili sorunlar var. Üyelik ile ilgili sorunlar var. Hangi ürünler girecek? 
Takas nasıl olacak? Garanti nasıl olacak? Bütün bunlar çözümlendikten sonra borsa 



 9 

çalışmaya başlar. Ortaklık yapısını bile tartışmaya açabiliriz. Taban ağırlığını koymalı 
ve onu götürmeliyiz. Böyle bir piyasa olacaksa, onu sahiplenmeliyiz. Anket üzerine 
son toplantı ile raporumuzu bağlarız.  
 
 
 



KOBİ’lerin Finansmanı 
ve 

KOBİ Borsaları 

Haziran  2003Haziran  2003

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 
ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ 



2TSPAKB

Uluslararası Borsalar
Ülke Borsa/Piyasa Piyasa 

Değeri 
(milyar $)

Ortalama 
Piyasa 
Değeri 

(milyon $)

Halka Açık 
Şirket 
Sayısı

İşlem 
Hacmi 

(milyar $)

Asgari Sermaye 
Şartı 

Kore KSE 219 322 680 597 1.6 mn.$
KOSDAQ 35 42 855 235 420.000$

Almanya Deutsche Börse 686 734 934 1.212 yok / mcap şartı var
Neuer Markt 25 102 240 14 yok / mcap şartı var

İngiltere LSE 1.801 793 2.272 4.001 yok / mcap şartı var
AIM 16 23 698 6 yok 

YunanistaASE 66 210 314 24 11,5 mn. $
NEHA 0,21 35 6 580.000$

Brezilya Sao Paulo 127 308 412 46
SOMA 10 91 106

Malezya Kuala Lumpur 123 143 861 33 15 mn. $
Mesdaq 5 255 20 2,39 500.000 $

Türkiye İMKB 41 142 288 141 2.5 mn. $
II. Ulusal Pazar 0,30 21 14 1,10 yok



3TSPAKB

KOTASYON 

ŞARTLARI 1. Tip 2. Tip 1. Tip 2. Tip
Sermaye Özsermaye ~8 mn.$ ~4 mn.$ - ~8 mn.$

Ödenmiş sermaye ~4 mn.$ ~1.6 mn.$ ~420.000$ -
Çıkarılacak hisse senedi adedi >=300.000 >=300.000

Kazançlar Geçmiş yılın Esas Faaliyet Karı, 
Faaliyet Karı ve Net Karı 

>0 >0

1.Geçmiş yılın özsermaye 
karlılığı 

>=%5 ve son üç yılın 
toplu özsermaye karlılık 

oranı >=%10

>=%5 ve 
faaliyetlerinden gelen 

nakit akımları > 0

Net Kar > 0 -

2.Geçmiş yıl net karı ~2 mn.$ ve geçmiş 3 
yılın net karlarının 
toplamı ~4 mn.$ 

olmalıdır. 

~800 bin$ ve 
faaliyetlerinden gelen 

nakit akımları > 0

Bu iki şartdan biri karşılanmalıdır. 
Aktif Değeri ve Kazanç 
Değeri

Aktif Değeri Ödenmiş sermayenin 2 
katı, özsermayesi 80 

mn.$'ın üzerinde olan 
şirketler için 1.5 katı

Ödenmiş sermayenin 2 
katı

- ~40 mn.$

Beklenen Kar Gelecek 2 yıl için 
ödenmiş sermayenin 2 

katı 

Ödenmiş sermayenin 3 
katı

Ciro Geçmiş yılın cirosu >=16 mn.$ >=5 mn.$
Son 3 yılın ortalama cirosu >=12.5 mn.$ >=4 mn.$ ve cironun 

büyüme hızı %20 olmalı 
veya bir önceki yıldan 

fazla olmalıdır
Faaliyet Süresi 3 yıl -
Borç/özsermaye Oranı
Bağımsız Denetçi Görüşü

Yeterli veya koşullarla yeterli
Sermaye Dağılımı 

2. 1000 veya daha fazla küçük yatırımcı 

KSE

Sektör ortalamasının 1.5 katından az
3 yıl

1.Hisselerin %30'u veya 1 milyon adet hisse 
senedinden fazla olması koşuluyla %10'u halka 
açılmalıdır. 

KOSDAQ

İhraç edilmiş hisse senetlerinin %30’u 
adet olması durumunda %10’u 

500 veya daha fazla küçük yatırımcı 

Yeterli veya koşullarla yeterli

Sektör ortalamasının 1.5 katından az
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KOSDAQ - KSE

2000 2001 2002 05/2003 2000 2001 2002 05/2003
Halka Açık Şirket Sayısı 604 721 843 855 702 688 679 680
Piyasa Değeri (milyar $) 23 39 31 35 148 194 216 219
Ortalama Piyasa Değeri (milyon $) 38 54 37 42 211 283 318 322
İşlem Hacmi (milyar $) 512 329 235 87 556 380 597 164
Endeks 52,58 72,21 44,36 47,18 504,62 693,7 627,55 633,42
Endeks Değişimi 37% -39% 6% 37% -10% 1%

KOSDAQ KSE
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Ulusal Pazar

Son iki yıl kar etmiş olması 

Faaliyet süresinin 3 yıl olması 

Sermayesinin 3.5 trilyon TL olması 

Finansal yapısının faaliyetlerini düzgün yürütecek 
şekilde olması 

II. Ulusal Pazar

Kotasyon şartı yoktur

İMKB Kotasyon Şartları



6TSPAKB

1. KOBİ’lerin Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı 
veya toplulaştırılmış yapılarda (Holding/ 
Kalkınma ve Yatırım A.Ş.) şeklinde örgütlenip 
İMKB’ye girmesi konusunda görüşünüz olumlu 
mudur?

2. KOBİ’lere hizmet vermeye yönelik pazarlarda 
veya piyasalarda işlem sistemi olarak sürekli 
müzayede ile piyasa yapıcılığı sistemi arasında 
tercihiniz nedir?

Gündem
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3. KOBİ’lerin işlem göreceği pazarlarda kamuyu 
aydınlatma kuralları mümkün olduğunca 
ağırlaştırılmalıdır. Katılıyor musunuz?

4. KOBİ konusundan bağımsız olarak sermaye 
piyasasının büyütülmesinde Borsa Dışı 
Teşkilatlanmış Piyasaların rolü konusunda 
düşünceleriniz nelerdir?

Gündem



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği 
Büyükdere Caddesi No: 173 1. Levent Plaza  

A Blok Kat: 4, 34394 1. Levent, İstanbul 
Tel: 212-280 85 67 
Fax: 212-280 85 89 

e-mail: tspakb@tspakb.org.tr 
www.tspakb.org.tr  


